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AZ ÁTMENET GAZDASÁGTANA 
POLITIKAI GAZDASÁGTANI 

PILLANATKÉPEK MAGYARORSZÁGON 

A kurzusról 

• A kurzus célja, hogy az intézményi közgazdaságtan eszköztárára építkezve 

elemezze a magyar gazdaság helyzetét és néhány szakpolitika mőködését.  

A privát és állami tevékenységek elemzését az abban résztvevık szándékai, 

lehetıségei és korlátai szempontjából kívánjuk elemezni.  

• A kurzus résztvevıi 

– Megismerhetik a közgazdaságtani elemzések fókuszába tarozó témák 

intézményi, politikai gazdaságtani elemzésének eszköztárát 

– A magyar gazdaság, társadalom és politika fontos, de ritkán tárgyalt 

aspektusát tekinthetik át. 

• A félév elsı részében az intézményi, politikai gazdaságtani elemzés eszköztárát 

tekintjük át. A második részben a vállalkozások egymáshoz, államhoz való 

viszonyát vizsgáljuk. A harmadik részben néhány közpolitikai terület (a 

fejlesztéspolitika, vállalkozásfejlesztés, állammőködés) kérdéseit veszi górcsı 

alá. 

• A kurzus a nemzetközi szakirodalom áttekintésére és egy a HÉTFA kutatóintézet 

kollégái által fémjelezett 2007 és 2010 közötti kutatási program eredményeire 

épít. 

• A kurzus alapvetı közgazdasági ismereteket és jó angol nyelvő olvasási 

képességet követel meg a részvevıktıl. A kurzus nagyban támaszkodik a 

résztvevık önálló és közös munkájára, illetve aktív részvételére, hiszen az óra 

tárgya egy természeténél fogva feltáratlan és vitára inspiráló téma: a 

vállalkozások mőködését meghatározó társadalmi, intézményi keretek vizsgálata 

napjainkban, Magyarországon. 
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AZ ÁTMENET GAZDASÁGTANA 
POLITIKAI GAZDASÁGTANI 

PILLANATKÉPEK MAGYARORSZÁGON 

1. hét 

Bemutatkozás, követelmények tisztázása, 
az óra céljának, fõ témáinak és 
megközelítésének bemutatása 

Készítette: Törıcsik Géza, Szepesi Balázs 

Szakmai felelıs: Szepesi Balázs 

Az óra célja 

• A kurzus szemléletének, céljainak áttekintése. A módszertani kérdések 

tisztázása három kérdésre fókuszál:  

– a leíró és normatív megközelítés egymáshoz való viszonyára 

– az intézményi megközelítés sajátosságaira 

– a közgazdaságtan gyakorlati alkalmazásának lehetıségeire és korlátaira 

• Ezt követıen a társadalmi és gazdasági változások kulcstényezıjérıl  

és kulcsszereplıjérıl: az innovációról és a vállalkozóról lesz szó. 

• Irodalom: 

– William J. Baumol, Robert E. Litan, Carl J. Schramm (2007) Good capitalism, 

bad capitalism, and the economics of growth and prosperity Yale University 

Press 

– Baumol, William J. (1990) Entrepreneurship: Productive, Unproductive, 

and Destructive  The Journal of Political Economy, Vol. 98 
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Baumol et al: Good Capitalism,  
Bad Capitalism 

William J. Baumol, Robert E. Litan, Carl J. Schramm (2007):  

Good Capitalism, Bad Capitalism 

Yale University Press 

Vállalkozás és növekedés 

• Az elmúlt évszázadban hatalmas technológiai és gazdasági fejlıdés volt 

tapasztalható: de hasonlóan nagy különbségek is az egyes országok között. 

• Az egyes országok jóléte összefügg a vállalkozói szféra fejlettségével.  

A vállalkozóknak két típusát különböztetik meg: az innovátort és az imitátort 

(aki elıbbi újításait másolja). A gazdasági növekedés szempontjából elıbbi 

meghatározó, utóbbinak a szegénységbıl való kitörésben van fontos szerepe.  

• A legsikeresebbek azok a gazdaságok, melyek vegyítik a kisebb, innovatív 

vállalkozásokat, és a nagyobb cégeket, melyek képesek tökéletesítik és 

tömeggyártásban felhasználják elıbbiek innovációit. 

Mi hajtja a növekedést? 

• Közgazdaságtan: több input (erıbıl növekedni), vagy innováció (okosan 

növekedni). Solow bizonyította elıször, hogy utóbbi a meghatározóbb.  Az 

innovációra való ösztönzésben fontos (de nem kizárólagos) az intézmények 

szerepe, a prudens gazdaságpolitika. Baumol 4 pontban foglalja össze a gyors 

növekedés, a sikeres vállalkozói gazdaság feltételeit (a kapitalista országok 

esetében): 

1. Vállalkozás alapítás, és megszőntetés alacsony költségekkel. Emellett 

megfelelı pénzügyi rendszer, és a rugalmas munkaerı-piac is 

szükséges 

2. Az intézményeknek díjazniuk kell a társadalmilag hasznos 

vállalkozásokat: ebben a jogrendszer szerepe fontos. 
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3. Intézményeknek ellenezniük kell azon gazdasági akciókat, melyek a 

torta felosztását célozzák (pl. járadékvadászat, bőnözés), annak 

növelése helyett.  

4. A sikeres és nagy vállalkozásokat ösztönözni kell a további 

növekedésre, pl. a kereskedelemre való nyitottságon keresztül.  

• További szempontok kizárása ellenpéldákkal: kultúra (külföldön sikeres oroszok), 

földrajz (Svájc, Szingapúr), humán tıke (ex- szovjet-blokk), demokrácia (Kína) – 

mind fontos, de nem önmagában meghatározó 

Miért fontos a növekedés? 

Kérdések és kritikák 

Miért fontos a növekedés? 

• Korábban magától értetıdı: az áruk és szolgáltatások outputjainak 

növekedésével mindenkinek több bevétele lesz (még ha egyenlıtlen mértékben 

is), növeli a vásárlóerıt, a munkahelyek számát.  

• Ugyanakkor káros mellékhatásokkal is járhat: pl. több környezetszennyezés. 

• GDP-ben mérik: problémás, mert csak az árut, vagy szolgáltatást méri, pl. a 

jótékonysági akciókat nem. Ugyanakkor valóban olyan dolgokat mér, ami 

hozzájárul az emberek jólétéhez, és többnyire pozitív kapcsolatban van a nem 

mért tényezıkkel is: pl. több lehetıség van jótékonykodni, ha gazdagabb a 

társadalom.  

• Jövedelmi különbségek egyfelıl kellenek, hogy motiválják a növekedést, 

másrészt viszont károsak is lehetnek, ha túl nagyok, hiszen ez politikai 

instabilitást is  okozhat. A kulcs a lehetıségek megléte, hogy a megfelelı 

társadalmi mobilitás biztosított legyen. 
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Kérdések és kritikák a növekedéssel 
kapcsolatban 

• A növekedés lehetıségei végesek: hamarosan kifogyunk az energiából, 

erıforrásokból, és nem lesz lehetıség további növekedésre. Ezen félelmek eddig 

is alaptalannak bizonyultak: hatékonyabb technológiákkal, vagy a fogyasztási 

szokások változásával megoldódtak a problémák (pl. olajárrobbanás). 

• Globalizáció és növekedés: együttesen kell ıket korlátozni, hogy csökkenjenek 

az egyenlıtlenségek. A fenti kettı valóban növelte az országok közti 

különbségeket, de az egyének közti éppen, hogy csökkenni látszik. A 

szegénységbıl csak a gazdasági növekedésen keresztül lehet kitörni, a 

globalizáció hatására pedig javul az életszínvonal. 

• Boldogság és növekedés: „a pénz nem boldogít”. De sok minden köszönhetı a 

növekedésnek, amit az emberek nem tudatosítanak, de örülnek neki: hosszabb 

várható élettartam, jobb egészségügy, kisebb mértékő környezetszennyezés, 

stb. 

• Zéró összegő játszma-e? Vagy mindenkinek jó? Baumol utóbbi mellett foglal 

állást: a fejlett országoknak is jó, ha a fejlıdık növekednek, lásd pl. Marshall-

terv. A K+F kitelepítésébıl származhatnak hátrányok, de az innovációk úgyis 

átterjednek.  

• Öregedı társadalmak és növekedés: egyrészt lehetıvé teszi, a fejlettebb 

egészségügyön keresztül. Másrészt a növekedésbıl következı többlet 

segítségével tudják finanszírozni a kormányok az öregedı társadalom költségeit 

(TB, nyugdíj).  

• A növekedésre szükség van azért is, hogy motiválja a fiatalokat: önmagát 

gerjesztı folyamattá válhat, ha látják az emberek a lehetıségeket. 
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Mi hajtja a növekedést? 

Elméleti magyarázatok 

• Alapvetıen a korábban említett megkülönböztetés érvényes: erıbıl, vagy 

okosan növekedni.  

• Solow-modell jól magyarázza az egyes inputok hatását a növekedésre. 

Ugyanakkor a technológiai fejlıdést, az innovációt exogén változónak tekinti, 

nem ad választ arra, hogy miért gyorsul fel, vagy lassul le egy adott országban 

(„Solow-maradék”) 

• Növekedés kutatásának két iránya: a Solow-féle, matematizált modellekkel 

foglalkozók; illetve az intézmények, a jogrendszer szerepét hangsúlyozó 

használó kutatók. Baumolék utóbbi irányzathoz sorolják magukat. 

Empirikus kutatások 

• Problémák: nem tesztelhetı, nincs lehetıség kísérletezésre, mint a 

természettudományok esetében. A szükséges adatok nem mindig elérhetıek, 

figyelni kell a korreláció és az oksági kapcsolat közti különbségre. Ráadásul 

tökéletes recept sem adható, mert az feltételezné, hogy a társadalom 

változatlanul mőködik. 

• Elsı kutatások (Madison, Matthews stb.) kimutatták, hogy az életszínvonal, és a 

növekedés konvergál az egyes országok között, azaz a hátrányban lévık 

gyorsabb növekednek, mint a fejlettebbek. Minél elmaradottabbak voltak, annál 

inkább. Probléma: 1870-hez viszonyítottak, két világháború is lezajlott, ami után 

Európát és Japánt jelentısen támogatták az újjáépítésben. 

• A 2. világháború utáni idıszakot vizsgálva a szerzık az elıbbivel ellentétes 

tendenciát mutattak ki: a fejlettebb országok gyorsabban is növekedtek. A 

konvergencia az egyes blokkok országai között volt megfigyelhetı, de 

általánosan nem! A további kutatásokról általános megjegyzések tehetık: 
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− Egy helyesen megalkotott modell feltételes konvergenciát mutat. Azaz, ha a 

megfelelı változókra kontrollálunk, kimutatható, hogy a szegényebb 

országok gyorsabban növekednek, mint a fejlettek.  

− Két csoport különíthetı el: 1. a növekedés elsısorban olyan tényezık 

függvénye, melyre a gazdaságpolitikának nincs ráhatása (klíma, kultúra, 

intézmények) 2. endogén tényezık a fontosak, így beavatkozással 

gyorsítható a növekedés. 

• Az intézmények szerepét mindenki elismeri: ugyanakkor vita van arról, 

hogyan formálódnak: 

1. természetesen kifejlıdnek, vagy 2. rövid távon megalkothatók és 

bevezethetık? 

• Humán tıke szerepe szintén fontos: egyrészt a képzett munkaerı 

termelékenysége nagyobb, másrészt nagyobb eséllyel innoválnak. Viszont az 

kérdés, hogy nem a növekedés hajtja-e az oktatást, és nem fordítva? 

• Külföldi segélyek szerepérıl „eldöntetlen vita”: segíti, gátolja, vagy nem hat a 

növekedésre? 

A kapitalizmus négy formája 

• Egy gazdaság kapitalista, ha a termelési tényezık nagy része, vagy jelentıs 

hányada magánkézben van. Tökéletesen kapitalista gazdaság nincs, pl. az 

Egyesült Államokban az elektromosságot állami vállalatok biztosítják. 

• A kapitalista rendszerek legalapvetıbb közös sajátossága, hogy mindegyik 

elismeri a magántulajdont.  

• Egyik típus sem domináns: az egyes gazdaságok különbözı típusokba 

tartozhatnak, történelmi koroknak megfelelıen. A prekapitalista gazdaságok is 

beilleszthetık a tárgyalt csoportok valamelyikébe. 

Államvezérelt gazdaságok 

• Azon kapitalista gazdaságok, ahol az állam, és nem magánbefektetık 

döntenek arról, mely iparágak, vagy akár cégek növekedjenek. Az árakat a 

piac szabályozza, biztosított a szerzıdés- és tulajdonjog, és egyes területeken 

magánkézben maradnak a cégek (azaz nem tervgazdaság).  



 

 

 

9 

• Az állam eszközei lehetnek: a bankok tulajdonlása; adókedvezmények, legális 

monopóliumok megadása, állami szerzıdések; külföldi versenytársakkal 

szemben védvámok; külföldi befektetık irányítása adott iparágakba 

• A fentieket meg kell különböztetni az állam által egyébként nyújtott 

szolgáltatásoktól (pl. infrastruktúra kiépítése), melyeknek nem célja a nyertesek 

kiválasztása. 

• Elınyei: a technológia hátrány ledolgozása – FDI-ösztönzés (ezzel best-

practice, olcsóbb munkaerıvel), külföldi tanulmányok (fordított agy-elszívás, 

India); siker alapfeltétele: szabad kereskedelem (USA kereslete és a kínai 

termelés) 

• Problémái: túlzott befektetések (Dél-Korea, Kína), problémás megtérülés; ha 

már beérték a fejlett országokat, nincs minta, nehéz a megfelelı nyerteseket 

kiválasztani; korrupció; kormányok nehezen vonulnak ki, ha egy iparág nem 

hatékony 

• Az államvezérelt modell addig mőködik jól, amíg utol nem érik a vezetı 

technológiájú országokat, utána a problémái jönnek ki, „amikor már nem az 

alacsonyan lógó gyümölcsöket kell leszedni.” 

Oligarchikus gazdaságok 

• Olyan gazdaságok, ahol a tulajdon- és szerzıdésjog ugyan biztosított, de a 

kormányzati intézkedések kizárólag a társadalom egy szők rétegének 

(rosszabb esetben az állam vezetıjének) érdekeit szolgálják. Kevésbé a 

növekedés, sokkal inkább az oligarchák hatalmának, vagyonának növelése, vagy 

megtartása fontos.  

• Hatalmas egyenlıtlenségek, és lassú növekedés: összefügghet, ha az elitek a 

fent említett rendszert hozzák létre. 

• Informális gazdaság: hozzájárul a társadalmi jóléthez, de sokkal hatékonyabb 

lenne, ha formálissá válhatna 

• Korrupció: vállalkozók erıforrásait, illetve a külföldi és belföldi befektetések 

mértékét csökkenti 

• Természeti forrás bısége (pl. olaj) segíthet bebetonozni a rendszert: ahogy az 

olaj ára megy fel, úgy lesz kevesebb demokrácia – NYT, Friedman) 
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Nagyvállalati gazdaságok 

• Nagyvállalatok által dominált gazdaságok, ahol az eredeti alapítók már nem 

meghatározó szereplık, a tulajdonosok részvényesek, intézményi 

befektetık, emiatt megjelenik a megbízó-ügynök probléma. Ez gyakran 

oligopóliumok létével jár együtt. 

• Hátrányai: piaci pozíció hasznosítására épülı üzleti modellek, kevésbé lehetnek 

érdekeltek az innovációban, kormányzattól kérnek védelmet, ha nem elég 

hatékonyak. 

• Elınyei: a nagy cégeknek megvannak az erıforrásai ahhoz, hogy a radikális 

innovációkból hatékony tömegtermelés legyen, piacon eladható termék. Az 

inkrementális, rutinszerő fejlesztést segíti elı. 

• A nagyvállalati gazdaságok tehát segíthetik a folytonos fejlıdést a szükséges 

erıforrások elıteremtésével, rossz esetben viszont a status quo maradhat fent, 

amelyben a vállalatok kevésbé érdekeltek az innovációban.   

Vállalkozói gazdaságok 

• Olyan gazdaságok, ahol a szereplık nem csak érdekeltek és motiváltak az 

innovációban, képesek abból sikeres piaci terméket csinálni, ezzel növelve 

az életszínvonalat. 

• Innovációk alapvetıen a kis cégektıl érkeznek, kapitalista gazdaságokban, 

hiszen itt az új dolog kitalálásából származó kockázatot díjazzák, ha az ötlet 

bejön. Az egyének jobban érdekeltek az innovációban, egyrészt, mert többet 

kereshetnek vele, mint egy nagy cég alkalmazottja, másrészt a „maguk urai”.  

• Nagyobb cégek az folyamatos fejlesztésben jók, az elérhetı 

méretgazdaságosság és a folyamatok komplexitása miatt. 
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A növekedés ma 

• A vagyon növelésének két módja: a meglévı torta nagyobb szeletének 

megszerzése, vagy a torta méretének növelése. Az ipari forradalom elıtt elıbbi 

volt a domináns, ma a növekedés.  

• Csodaszerő változás: olyan intézmények jöttek létre, melyek csökkentették a 

részesedés növelésének hozamát, és a torta növelésére ösztönöznek.  

• Ha egy gazdaság eléri a technológiai fejlettség egy szintjét, a nagyvállalati és 

vállalkozói gazdaságok keverékének kell lennie, hogy az élen maradjon.  

• Pontos, általánosan alkalmazható recept nem adható, de négy összetevı 

feltétlenül szükséges. 

Egyszerő vállalkozásindítás és -növelés 

• Formális üzletbe való belépés tranzakciós költségei  legyenek alacsonyak! 

Kevés idıt és pénzt igényeljen az engedélyeztetés, az elbocsájtás! Ezek a 

külföldi befektetık számára is fontos szempontok, akik a pénzük mellett a 

technológiát is behozzák az országba. 

• Kilépés költségei is legyenek alacsonyak! Ha a csıd kisebb veszteséggel jár, 

csökken a kockázat, így nagyobb a vállalkozó kedv.  

• Egyszerő hozzáférést a tıkéhez! Ez fejlett pénzügyi rendszert feltételez, mely 

növeli a befektetési hajlandóságot. A vállalkozói gazdaságok pénzügyi 

rendszerei inkább finanszírozzák a kisebb, kockázatosabb vállalkozásokat, mint 

bármely másik típus bankjai. Amerika a kockázati alapok miatt különleges, amik 

a kisebb cégek növekedésében játszottak kulcsszerepet. Ennek alapja pedig a 

fejlett tızsde, ahol a kockázat megtérülhet.      
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Díjazás a produktív vállalkozási 
tevékenységért 

• Produktív vállalkozás az, amelyik a torta növelését célozza. Két típusát 

különböztetik meg: az innovátort és az imitátort. Ezen tevékenységeket 

sikeresség esetén díjaznia kell a társadalomnak! 

• Kikényszeríthetı tulajdon- és szerzıdésjoggal kell biztosítani, hogy a 

tevékenység hozama megszerezhetı legyen! 

• Akadályokat csökkenteni kell: adóterhek! Szükséges, de inkább fogyasztást kell 

adóztatni, mint a jövedelmet (növekvı megtakarítások)! 

• Az államnak díjaznia kell az új ötleteket, pl. idıleges monopóliumok 

megadásával. Az innováció úgyis továbbterjed a gazdaság és társadalom más 

területeire.  

• Az államnak támogatnia kell a K+F-t! Fontos a világon elsınek lenni, de úgyis 

elterjed: az innováció nem zéró összegő, hanem pozitív végösszegő játszma.    

• Technológiailag elmaradottabb országokban ösztönözni kell az imitációt! FDI-

ösztönzéssel, külföldi tanulmányok támogatásával, termékek importjával, vagy 

technológiák átvételével.  

Akadályozni a nem produktív 
tevékenységeket 

• Azok (legálisak vagy sem), melyek a torta felosztását, és nem növelését 

célozzák.  

• Ha ilyen irányú tevékenységek zajlanak, akkor a torta egy idı után még csökken 

is.  

• Illegálissá kell tenni az ilyen tevékenységeket, különben a társadalom a 

természeti állapotba (Hobbes) süllyed vissza.  

• Bár ilyen redisztributív rendszerek továbbra is vannak, a fejlettebb országokban 

egyre inkább háttérbe szorulnak. 
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A gyızteseket továbbra is motiválni kell 

• A gazdaság számára fontos, hogy a gyıztesek érdekeltek legyenek a további 

növekedésben, illetve, hogy ne tudják kizárni a piacról lehetséges 

versenytársaikat.  

• Trösztellenes törvények: versenyzı szereplık nem szabhatják meg az árakat; 

a piacot egyébként is uraló cégek egyesülése tilos; piaci erejüket nem 

használhatják arra, hogy bebetonozzák helyzetüket; a szerzık szerint ez nem 

elégséges eszköz (évekig tartó perek), inkább az innovációs kihívások 

veszélyesek a gyıztesekre 

• Kereskedelem és befektetések ösztönzése: nyitottság újabb kihívást jelenthet 

a domináns cégeknek, pl. amerikai autóipar a 2. világháború után. 

Egyéb tényezık 

• Kultúra: mindent meghatároz? Akkor a kormányoknak nem sok lehetısége 

lenne. De a történelem nem ezt bizonyítja: Kína, India, Írország. Utóbbi 20 éve; 

illetve az emigrációban sikeres nemzetek (arabok, kínaiak) – intézményi 

környezet számít! 

• Oktatás: szükséges, de nem elégséges feltétel (intézmények fontosak, lásd 

Szovjetunió); kérdés, mi a jobb: elitképzés (India), vagy tömegoktatás (Korea)?; 

egy biztos: a jövıben egyre nagyobb szerepe lesz az innovációban, a 

növekedésben. 

• Makro stabilitás: megfelelı makro politika (költségvetési fegyelem, 

inflációellenes monetáris politika, árfolyam-rugalmasság) nem biztosítják a 

maximális hosszú távú növekedést. 

• Demokrácia:  jót tesz a növekedésnek, de nem bizonyított, hogy feltétlenül 

szükséges (Kína); viszont a növekedés demokratizálja az országokat, mert 

erısíti a középosztályokat. 
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Konklúzió 

• Az innováció, és így a növekedés ösztönzésének négy alapfeltétele: 

egyszerővé kell tenni a piacra való belépést, jutalmazni a sikert, akadályozni a 

nem produktív tevékenységeket, és nem hagyni a gyızteseket megpihenni. 

Ezekkel teremthetı meg a nagyvállalati és vállalkozói gazdaságok ideális elegye. 

• További elemek is fontosak lehetnek, de azok nem a fenti két típusra jellemzıek. 

Ráadásul a kultúra vagy a demokrácia származhat a fent említett négy feltétel 

mőködésébıl is.  

• Az államvezérelt gazdaságokban is megtalálható ezen elemek egyike-másika: a 

szerzık szerint hosszú távon e gazdaságok is átalakulhatnak vállalkozói, 

nagyvállalati kapitalizmussá. 

A vállalkozások szabadjára engedése 

Bevezetés 

• Minden fejlıdı gazdaságnak, fejlettségi szintjétıl függetlenül, jót tesz, ha 

ösztönzi a vállalkozásokat, mind az imitátor, mind az innovátor jellegőeket.  

• Nem várható, hogy a sikeres államvezérelt országok pillanatok alatt átalakuljanak 

vállalkozói gazdaságokká. Ugyanakkor változások kis lépésekben lehetségesek. 

• Az oligarchikus gazdaságokban a legnehezebb az átmenet, mivel ahhoz éppen a 

vezetık elkötelezettségére lenne szükség.  

• A külföldi segélyek szerepe vitatott: ahol mőködik, ott is maximum rövid távú 

megoldás lehet, alapvetıen az országoknak maguknak növekedniük. 

• A mikrohitelek fontos szerepet játszanak a kisebb vállalkozások indulásánál, de 

nem lehetnek tartós gazdasági növekedés motorjai, mert ezen cégek túl kicsik 

ahhoz, hogy ezt a szerepet betöltsék.  

• Fejlıdı, vagy szegény országnak azt nevezzük, ahol az egy fıre jutó jövedelem 

elmarad a gazdagabb országok hasonló mutatójától. 
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A fejlıdés különbözı útjai 

• Az európai és észak-amerikai gazdaságok, természetes folyamat révén fejlıdtek. 

A második világháború után kialakult kétpólusú világban váltak el a kommunista 

tervgazdaságok a kapitalista és demokratikus berendezkedéső államoktól.  

• A kapitalista országok négy csoportba oszthatók: államvezéreltek (Kis Tigrisek), 

oligarchikus gazdaságok (Latin-Amerika), vállalkozói gazdaságok (Taiwan), 

nagyvállalati gazdaságok (Japán, Nyugat-Európa) 

• Különösen a Kis Tigrisek fejlıdését látva könnyő lenne amellett érvelni, hogy a 

fejlıdı országoknak az államvezérelt modell a legmegfelelıbb. 

• Nem bizonyított, hogy az állam olyan beavatkozásai, melyek a gyıztes 

kiválasztását célozzák, hozzájárulnának a növekedéshez. 

• Az állami irányítás hátráltathat, inkább a „véletlen események”, avagy a 

vállalkozók maguk lendíthetik elıre a növekedést, eltérı módokon (lásd India, 

Kína, Tajvan). 

• Ugyanakkor az államnak fontos szerepe van az intézményi keretek 

megteremtésében, az FDI-vonzásban. 

• Még a legszegényebb országokban is a legjobb stratégia lehet a vállalkozások 

ösztönzése. A gazdasági növekedésnek ez elıbb-utóbb feltétele lesz minden 

országban. 

• A sikeres államvezérelt kapitalista országokban is egy idı után szabadjára kell 

engedni a vállalkozói szférát.     

Átmenet az államvezérelt modellbıl  
– a reformok elemei 

• Formális üzlet akadályainak lebontása: bíróságoknak ne legyen beleszólásuk 

a cégalapításba, standardizált, egyszerő és olcsó, lehetıleg online cégbejegyzés 

• Megfelelı jogrendszer: független és megvesztegethetetlen igazságszolgáltatás, 

stabil és következetes szabályozás; külföldi befektetık számára is fontos 

szempontok. 

• Egyszerő hozzáférés a tıkéhez: állami tulajdonban lévı bankokat privatizálása; 

új, esetlegesen külföldi tulajdonú pénzintézetek mőködését engedélyezése. 

• Oktatás: univerzális (K.-Eu., Korea), vagy elit (India) képzés; mindkettı lehet 

sikeres, a jövedelemkülönbségek utóbbinál jóval nagyobbak  
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Átmenet az államvezérelt modellbıl 
– az átmenet üteme 

• Sokkterápia? Kelet-Európa, illetve szovjet-orosz átmenet felvet problémákat: 

politika megvalósíthatóság problémái, kockázatok, pl. privatizációk oligarchák 

megerısödéséhez vezettek (pl. Oroszország). 

• A lépésrıl-lépésre történı átmenet jobb lehet: ösztönözni kell a 

vállalkozásokat, de megtartva azon iparágakat, melyek az államtól függenek. 

• Mindenekelıtt motiváció kell a változásra: gazdasági válság, vagy lemaradás 

a riválisokhoz képest.  

• Elsı lépések sikerének valószínőségét növeli, ha nem, vagy kevéssé sértenek 

érdekeket: lásd Kína. 

Átmenet az oligarchikus gazdaságokból 

• Jóval nehezebb: vezetıknek nem érdeke; ezért külsı nyomás, vagy belsı 

„forradalom” kell pl. a Közép-Kelet-Európában lezajlotthoz hasonló átalakulás.  

• A közelmúltbéli átalakulások (Brazília, Venezuela, Palesztina) egyik fı tanulsága, 

hogy a demokratikus politikai berendezkedés nem feltétlenül vezet 

növekedésorientált gazdasághoz, könnyen megeshet, hogy csak az elitet 

cseréli le. 

• Másrészt az átmenet gyakran az államvezérelt modell felé tett kitérıvel jár 

együtt: a vállalkozói attitőd, a szabad piac szabályainak megértése nem jelenik 

meg egyik napról a másikra. 

• A gazdag országoknak korlátozott lehetıségei vannak a 

nyomásgyakorlásra: kényszerítı eszközök alkalmazásában csak nagyon ritkán, 

extrém esetekben egyeznek meg (Irak, tömegpusztító fegyverek). Inkább a 

támogatások feltételekhez kötésével (IMF, USA) lehet hatást gyakorolni az 

oligarchákra, vagy követıikre. Ebben segíthet, ha lehetıséget biztosítanak 

külföldi tanulmányutakon megismerkedni a piac 

mőködésével. 
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Külföldi segélyek szerepe a növekedés 
elısegítésében 

• Kérdéses, hogy valóban elısegítik-e a növekedést; Sachs: egészségügy és 

oktatás, illetve infrastruktúra-fejlesztés támogatásával igen; viszont: kormányok 

rosszul használhatják fel, nıhet az adott valuta árfolyama, így csökkenhet az 

export versenyképessége 

• Akárhogy is, nem lehet tartós növekedés motorja; csak akkor lehet hatékony, 

ha növekedés-orientált gazdaságnak megy (kevés ilyen); közvetlenül a 

rászorultaknak juttatva, lehetıleg kihagyva a kormányzati közvetítést 

• Rövid távon sikeresebb megoldást jelenthetnek a megtakarítások és a 

befektetések alacsony szintjébıl adódó problémákra, de hosszú távon a 

gazdaságnak magának kell a sikert megalapoznia, a vállalkozói szférán 

keresztül. 

Mikrohitelek és konklúzió 

• Yunushoz köthetı indulás: Graeman Bank (1976), India, nık 5 fıs csoportjának, 

kapcsolt felelısség, alacsony összegő hitelek; ezek továbbra is kormányzati, 

vagy non-profit vállalkozások által nyújtott támogatásokból mőködnek, alacsony 

növekedési potenciál. 

• Azt remélik, hogy sikerül konvencionális szereplıket is bevonni a hitelezésbe, 

vagy direktben az igénylıknek, vagy más mikorhitelezıknek. 

• Ezek alapvetıen az imitátorokat támogatják. A további növekedéshez át kell 

alakulniuk innovátorokká, vagy nagyobb cégekké kell válniuk a 

méretgazdaságosság érdekében.  

• Az elsı lépést jelenthetik a szegénységbıl kivezetı úton, de önmagukban 

nem jelentenek hosszú távú megoldást. 
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A gazdag nagyvállalati gazdaságok 

A stagnálás és a visszaesés elkerülése 

Bevezetı 

• Állandó jóslatok: Japán, Nyugat-Európa, Kis Tigrisek le fogják hagyni az USA-t. 

Ezek mindegyike tévesnek bizonyult. A sikeres nagyvállalati gazdaságoknak is 

váltaniuk kell, a gyorsabb növekedés érdekében. 

• E változásnak a vállalkozói gazdaság irányába kell mutatnia; és mivel egy 

radikális átalakítás nem valószínő, hogy elnyerné a szavazók tömegeinek 

támogatását, fokozatosnak kell lennie. 

• Növekedés szükséges az öregedı társadalmak miatt (eltartók-eltartottak, 

illetve a tehetségek kivándorlása)  

Eltolódás a nagyvállalati gazdaság felé 

• Európa és Japán is eltávolodott a vállalkozói gyökereitıl: a nagyvállalatokat 

támogatja a kormányzati politika.  

• Okai lehetnek:  

− Munkavállalók szerepet kapnak a cégek vezetésében – eltérı érdekek 

− Nincs társadalmi felháborodás (mint az Államokban) a nagy cégek 

dominanciája ellen: trösztellenes törvények csak késıbb – háború után 

érthetıen nem 

− A bankrendszer is a nagy cégeket támogatja, részvényesek is a 

vállalatokban, ezért inkább nekik adnak hitelt 

− A kormányok a második világháború után úgy gondolták, csak így 

versenyezhetnek az amerikai cégekkel: ez azonban imitátor-típusú 

vállalkozásokra épült. 
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Euroszklerózis és japán stagnálás 

• Európa: magas munkanélküliség. Az EU bıvítésétıl, az euro bevezetésétıl, a 

közös piac megerısödésétıl sokat vártak, de az USA-t továbbra sem érték utol. 

• Japán: tızsde bedılése után lelassult GDP-növekedés, kormány fiskális 

politikája kevés eredményt, de magas hiányt hozott, mivel az emberek továbbra 

is inkább megtakarítottak, a vállalatok pedig nem fektettek be.  Strukturális 

problémák találhatók mindkét esetben!  

• Adók és szociális háló: nehezen bizonyítható, hogy a jóléti állam magas adói 

akadályozzák a vállalkozókat; ösztönözheti a vállalkozásokat, mert biztonságot 

ad (TB nincs munkahelyhez kötve). 

• Kultúra: a háború után Japánban és Európában is a biztonságot keresték, erıs 

kockázatkerülés jellemzi az embereket. Az alacsony jövedelem-különbségek 

miatt pedig inkább megvetik a sikeres vállalkozókat, akik meggazdagodtak. Erre 

az állami szabályozás is ráerısít, nehéz a pénzhez jutás és a megalapítás, illetve 

az alkalmazottak felvétele és elbocsájtása, azaz a tranzakciós költségek.  

•  Japánban az imitáció és inkrementális fejlıdés kifáradásával világossá váltak a 

pénzügyi rendszer hibái, elsısorban a túlzott befektetések. Európában a nemzeti 

bajnokokat nem ösztönzik további javulásra, nehéz a munkavállalók felvétele és 

elbocsájtása, azaz a szabályozás miatt is a gazdaság nem kellıen rugalmas. 

A világháború utáni európai csoda  
– visszahozható-e? 

• A Lisszaboni Szerzıdés és Koizumi reformjai alapján a döntéshozók jól látják a 

problémákat, javaslataik azonban sokszor nem elég radikálisak. Baily tett 

javaslatokat strukturális és makro reformokra, és a LSZ néhány elemét meg is 

kérdıjelezte.  

• A radikális reformokat azonban a társadalom nagy része nem támogatja: 

franciák, németek ellene szavaztak (Szerzıdés, illetve Merkel esetében). 

Többségük alkalmazott, akik szeretik az ebbıl adódó biztonságot, nem szeretnék 

rugalmasabbá tenni  

pl. a munkaerı-piacot. 
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• Ahol sikeresen bevezették az ehhez hasonló reformokat (Anglia, Írország), ott 

azért volt lehetıség erre, mert rossz volt a gazdasági helyzet, a választók nem 

voltak elégedettek, így támogatták a változást. Japán, Németország vagy 

Franciaország nincs ilyen rossz helyzetben.   

• Emiatt a radikális reformok nem számíthatnak nagy társadalmi támogatottságra. 

Ugyanakkor fokozatos változtatások elképzelhetık, melyek fenntartható 

gazdasági növekedést eredményezhetnének. 

Finom átmenet az innovatív  
vállalkozások felé 

• A gazdasági növekedés gyorsításának érdekében az államoknak az imitátorok 

helyett az innovatív vállalkozásokat kell segítenie.  

• Az EU Zöld Könyve helyesen mutat rá ennek egyes elemeire: a vállalkozási 

ismeretek oktatására; a pénzhez jutás egyszerősítésére; a kockázati tıke 

komolyabb szerepvállalásának fontosságára. 

• Egyszerőbbé kell tenni az alkalmazottak felvételét és elbocsájtását: 

növekedésüket gátolhatja, ha nem. Japánban különösen fontos: „élethosszig 

tartó” állások, inkább alkalmazottak maradnak az emberek.  

• A szerzık meggyızıdése, hogy a kultúra nem teljesen determinál: reformokat 

lehet és kell bevezetni. Pl. adott idı után alapított cégekre ne vonatkozzanak a 

jelenlegi megkötések.  

A választók megnyugtatására be kell építeni biztonsági elemeket, pl. fizetés-

biztosítás (Dánia).   

• Egyetemeken nagyobb figyelmet kell szentelni a vállalkozási ismeretek 

tanításának. 
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Összefoglalás 

• A nagyvállalati gazdaságokban a növekedés gyorsításának két feltétele 

van: egyrészt le kell bontani az innovatív vállalkozások belépésének korlátait, 

másrészt a nagyvállalatokat ösztönözni kell az innovációra. 

• Nem tudható, hogy az elıbbiekben javasoltak megvalósíthatóak-e a 

gyakorlatban. Ha a megvalósításukra tett kísérlet kudarcot vallana, még mindig 

jöhetnek radikálisabb lépések. 

• A szerzık nem hisznek benne, hogy a vállalkozó-ellenes európai kultúra ne 

lenne megváltoztatható. Ugyanakkor 2007-ben nem volt olyan, rossz gazdasági 

helyzetbıl (válság) adódó nyomás, ami kikényszerítené a reformokat. 

• A reformokat elsısorban a fiataloknak kell „eladni”, az ı helyzetüket javítja 

leginkább; illetve meg kell nyugtatni a szüleiket, hogy nem az ı érdekeik 

ellenében történnek a változások. Kína szolgálhat mintául az ilyen 

törekvéseknek. 

A vállalkozói gazdaságok jövıje 

Veszélyek és remények 

Bevezetı 

• Ebben a fejezetben a szerzık az USA vezetı pozíciójával foglalkoznak: miért 

fenntartható, és milyen veszélyek leselkednek rá? 

• Veszély: átalakulás nagyvállalati gazdasággá – ösztönözni kell a 

vállalkozásokat, és megakadályozni, hogy destruktív tevékenységeket 

folytassanak.  

• USA a fókuszban: ezt ismerik legjobban, az olvasók nagy része amerikai, és 

mások számára is szolgálhat tanulságokkal. 
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A produktivitási csoda, eddig 

• A munka produktivitása az input egységekre jutó outputok mennyiségét 

mutatja, óránként. Hosszú távon ez a legfontosabb gazdasági mutató. A 

produktivitás (növekedése) a gazdaság szereplıinek átlagos jólétét (annak 

növekedését) mutatja. A növekedés okait nehéz meghatározni, de az innováció 

biztosan a legfontosabb.  

• A jövı nemzedékek szempontjából kulcsfontosságú a növekedés, illetve annak 

ingadozása. Az ilyen ingadozások a történelem tanulságai alapján nem tartanak 

soká. Mértékük attól a következı nagy áttörés jellegétıl függ: egyes innovációk 

hiába nagyszerőek, nem jelennek meg jelentıs többletként a GDP-ben (pl. 

egészségügy), míg mások, pl. az Internet, igen (ld. 90-es évek).  

• Az öregedı társadalmak miatt is kulcskérdés a növekedés fenntartása, melynek 

három, korábban említett feltételét tekintik át a szerzık a következıkben: a 

produktív vállalkozások ösztönzését, a nem produktívak akadályozását és a 

gyıztesek versenyben tartását.   

A produktív vállalkozások ösztönzése 

• Le kell bontani az akadályokat: Internettel egyszerőbbé vált a cégalapítás; 

probléma, hogy a kis cégek inkább eladják az innovációkat a nagyoknak, 

ahelyett, hogy maguk teljesítenék ki  

• Adóztatás: az adórendszer egyszerősítése mellett fontos, hogy megteremtse az 

elégséges forrást a kormányzati kiadásokhoz, ezért adóemelésre van szükség. 

Elvben a fogyasztást érdemes adóztatni, mert megtakarításra ösztönöz, amibıl 

befektetés lesz. Hibája viszont, hogy igazságtalan lehet, illetve drágíthatja a 

vállalkozók termeléshez szükséges inputjait.  

• Pénzügyi jelentések: a Sarbanes-Oxley Act további terheket ró a tızsdére 

igyekvı kisebb cégekre (beszámolók, igazgatóság külsısökbıl); egyrészt a 

beszámolóknak jobban a kockázatokra kell koncentrálniuk, másrészt a 

tulajdonosoknak lehetıséget kell adni, hogy eldöntsék, milyen szintő beszámolót 

várnak. 

• Szellemi jogok védelme, szabadalmak: ösztönözhetik a vállalkozókat, de 

vissza is tarthatják ıket. Céljuk az innovátor védelme, de egyben a társadalmi 

terjesztés is. Változtatási javaslatok: csökkentetni kell a szabadalom 

megszerzése körüli bizonytalanságot, illetve a fenntartásának költségeit. 
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A nem produktív vállalkozások akadályozása 

• Amerikában a legfıbb problémát az érdekcsoportok okozhatják: ık nem a 

növekedésben, hanem a saját részük növelésében érdekeltek. Pl. farmerek a 

szabad kereskedelem ellen, IT szektor a szabadalmak szigorításáért stb. 

• Visszaélések az trösztellenes törvények kapcsán: kisebbek, verseny 

vesztesei felhasználhatják a nagyok ellen (pl. üdítıgyártók összefogása és az 

üveges); változtatási javaslatok: a perköltségeket a vesztes fizesse, adott 

esetben a felperes; csökkenteni kell a felperes „nyereményét” – a jogos 

indítványok továbbra is megjelennek majd 

• Akadályozni a további megalapozatlan pereskedéseket: a csoportos perek 

lehetnek veszélyesek: az ügyvédeket siker esetén díjazzák, ezért maguk is 

provokálják az ügyeket; a nagyobb csoport nagyobb kockázatot jelent az alperes 

cégnek, ezért sokszor peren kívül megegyeznek – zsarolási lehetıség; 

változtatási javaslat: már az elıtt mutathassa be az alperes az ártatlanságára 

vonatkozó bizonyítékokat, mielıtt a bíróság megállapítja, hogy valóban csoportos 

ügyrıl van szó. A szerzık a téma továbbgondolását javasolták. 

A gyıztesek versenyben tartása 

• Monopóliumellenes szabályok és kooperatív innovációk: utóbbi csökkenti az 

egyes vállalatok K+F költségeit, a befektetés kockázatát 

• Nyitott határokkal élesíteni a versenyt: állandó félelem az olcsó munkaerıtıl 

(outsourcing), de a történeti tapasztalatok is azt mutatják, hogy gyorsabb 

innovációval ezzel együtt is nı a jólét az USA-ban.  

A fogyasztók jól járnak a versennyel (ld. Pl. japán autók). A képzett munkaerı, az 

elhelyezkedés pedig továbbra is elınyt jelent az amerikai cégeknek. A fejlıdés 

viszont új piacokat nyit (Kína, India), és az innovációk is beáramlanak (JIT, 

Japán).  

• A külföldi technológia átvételének ösztönzése:  minden országnak szüksége 

van erre. Vállalkozók végzik, de az államnak fontos segítı szerepe van: az 

információ megszerzésének költsége rendkívül magas, a terjesztésének viszont 

alacsony: célszerő központilag segíteni. Létre kell hozni egy nagy megfigyelı 

szervezetet, melynek egyes feladatait akár egyetemeknek is ki lehetne szervezni, 

illetve együttmőködhetne a nagykövetségekkel. Az oktatás is játszhat közvetítı 

szerepet: külföldi diákok fogadása, a szeptember 11-e utáni szabályok újbóli 
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fellazítása szükséges, valamint az amerikai diákok külföldi tanulása is 

támogatandó, így jobban értik majd a globális gazdaság törvényszerőségeit, 

beszélnek nyelveket. A külföldi szakemberek fogadásának is pozitív hatása lehet.  

• Innovációra ösztönzés a vállalati jövedelemadókon keresztül: fókuszban a 

megbízó-ügynök probléma kezelésére létrehozott részvényopció, adózási 

szempontból. Az amerikai vállalatok versenytársaikhoz mért teljesítményüktıl 

(azaz a menedzsementétıl) függetlenül leírhatják a részvényopciók költségeit.  

A hosszabb távú gondolkodást támogatandó, az opciókat csak egy adott idı 

után, megfelelı teljesítmény esetén (5 év) lehessen lehívni. Ezzel a szerzık 

szerint innovációra ösztönözhetı a menedzsment.  

• Képzett munkaerı fenntartása: az amerikai diákok gyengébb 

átlagteljesítménye  a nagy különbségekbıl adódik mely a jövedelmekben fog 

megjelenni késıbb); megfelelı számú és felkészültségő mérnök van, nincs 

munkaerı-piaci hiány; továbbra is támogatni kell képzésüket, mert egyben 

terjesztik is tudásukat, társadalmi hasznuk nagy. 

• Ösztönözni az egyetemi kutatások eredményeinek piacra vitelét: Bayh-Dole 

Act a 80-as években engedélyezte az egyetemeknek, hogy piacra vigyék az 

államilag támogatott kutatások termékeit. Ez azonban nem hozta meg a kívánt 

eredményt. Javaslat: standardizált szabvány megadás; a méretgazdaságossági 

problémákat közös irodák létrehozásával lehetne orvosolni; céljuk a 

profitmaximalizálás helyett a minél több megvalósítás kell legyen; innovátorok 

választhassanak, hogy saját ügynökeik, vagy az egyetem képviselje ıket 

(verseny); néhány területen szabadon hozzáférhetıvé kell tenni az innovációkat. 

Záró gondolatok 

• A növekedés politikai gazdaságtana: a javaslatok problémája lehet a politikai 

megvalósíthatóságuk. 

A politikák inkább (esetenként „mesterséges”,  

pl. háború) krízishelyzetre adott válaszokban köszönnek vissza (1933,SOX stb.), 

mint megelızı intézkedésként. Ennek oka, hogy a társadalom a növekedést 

inkább látja ciklikus jelenségnek, mint strukturális problémának. Ezért a 

javaslatok figyelembe vételéhez gazdasági válság esetén valószínőbb.  



 

 

 

25 

• Miért fogadják el az elemzést? Mert India, Ázsia, Izrael vagy Írország esete 

tanulságokat tartogat mások számára is. Természetesen a kulturális és 

történelmi adottságok miatt nem adható meg egységes, tökéletes recept, de a 

hozzávalók listája igen. Két általános tanulság levonható: egyrészt az ösztönzık 

fontosak: ahol a növekedést elısegítı tevékenységeket támogatják, gyorsabban 

nınek, mint mások. Másrészt a növekedésben kulcsszerepet játszanak a 

vállalkozók, a vállalkozások. Alapvetı fontosságú, hogy az általuk kifejlesztett 

innovációk piacra vihetık legyenek, és meglegyenek a megfelelı ösztönzık arra, 

hogy ezt meg is tegyék. A könyv fı tanulsága, hogy az innováción keresztül a 

vállalkozások a gazdasági növekedés motorjai. 

 


