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1 Kutatási téma és előzmények 

A klasszikus növekedési modellek alapján arra következtethetünk, hogy a természeti erőforrások bősége pozitív 

hatást gyakorol a gazdasági és társadalmi fejlődésre. A kitermelhető készletek növelik a nemzetgazdaság 

rendelkezésre álló tőkeállományt, amely a termelési függvény alapján hozzájárul a kibocsátás növekedéséhez. Ez a 

remélt hatás különös jelentőséggel bír a fejlődő országok esetén, ahol a tőkeállomány szűkössége komoly akadályt 

jelent az iparosítás és a gazdasági modernizáció tekintetében. Az ún. big push elméletek alapján az erőforrások 

kitermeléséből származó jövedelem lehetőséget biztosít az iparosítás elsüllyedt költségeinek finanszírozására, nagy 

volumenű infrastrukturális beruházások megvalósítására, valamint a jóléti kiadások növelésére (Murphy et al., 1989). 

A másodlagos keresleti hatások (demand spillovers) következtében kialakul a méretgazdaságos ipari termeléshez 

szükséges belső piac, amely növeli a szakképzett munkaerő iránti igényt és ezáltal hozzájárul a humántőke 

felhalmozásához. Mindebből következik az a sokáig széles körben elfogadott vélekedés, amely szerint a természeti 

erőforrásokkal bőségesen ellátott országok könnyebben szabadulhatnak az alacsony jövedelmi csapdából. 

A kilencvenes évek során azonban olyan jelentős empirikus eredmények születtek, amelyek egyértelműen 

ellentmondanak a fenti érvelésnek. Ezek közül is kiemelkedik a Sachs & Warner (1995, 1997, 2001) szerzőpáros 

munkássága, akik meglehetősen robosztus regressziós modellek segítségével elsőként mutatták ki a természeti 

erőforrások gazdasági növekedésre gyakorolt negatív hatását. Ez a meglepő eredmény először mint a bőség 

paradoxona (paradox of plenty), majd később Auty (1995) nyomán mint az erőforrások átka (resource curse) vált 

szélesebb körben ismertté. Az elméleti következtetések és az empirikus eredmények közötti ellentmondás jelentős 

tudományos érdeklődést váltott ki és a mai napig lezáratlan szakmai vitákat generált. A paradoxon feloldására tett 

elméleti kísérletek kezdetben a neoklasszikus keretrendszerre korlátozódtak és elsősorban a holland kór (Dutch 

disease) néven ismert mechanizmussal magyarázták a negatív hatásokat (Corden & Neary, 1982). 

Ennek lényege röviden abban áll, hogy a kitermelt erőforrásokból származó exportbevétel közvetlen és 

közvetett módon is az ipari szektor visszaszorulásához (deindustrialization), majd ebből fakadóan a fentebb említett 

pozitív keresleti externália kifulladásához vezet. A közvetlen hatás (resource movement effect) az erőforrás-szektorra 

jellemző magasabb bér- és profitszintekre, a közvetett hatás (spending effect) pedig az ebből származó jövedelmekre 

vezethető vissza. A jövedelemnövekmény emeli a belföldi szolgáltatások iránti keresletet, amely változatlan 

produktivitás mellett azok relatív árának növekedéséhez vezet. Kis nyitott gazdaságok esetében ennek egyenes 

következménye a Balassa-Samuelson hatás, vagyis a hazai valuta reálfelértékelődése (Balassa, 1964), amely aláássa 

a belföldi ipari vállalatok nemzetközi versenyképességét és profitabilitását. A magasabb megtérülés reményében 

mind a munkaerő mind a beruházások az erőforrás-szektor felé áramlanak, amely további specializációhoz és 

erőforrás-függőséghez vezet. Hosszú távon a természeti tőke kiszorítja a tőkeállomány egyéb formáit (crowding-out), 

ami egyoldalú gazdasági- és exportstruktúrát eredményez, valamint védtelenül hagyja a gazdaságot a nemzetközi 

nyersanyagárak ingadozásával szemben (volatility curse). 

A holland kór képes ugyan a negatív növekedési hatások magyarázatára, mégsem konzisztens az elmúlt két 

évtized empirikus eredményeivel. Ezek ugyanis arra utalnak, hogy a természeti erőforrások negatív gazdasági hatása 

egyrészt feltételes, másrészt nem monoton jellegű (Boschini et al., 2007): Egyes nemzetgazdaságok éppen a bőséges 

erőforrásoknak köszönhetően váltak sikeresebbé, míg a fejlődési kudarcot szenvedett országok között is jelentős 

eltérések mutatkoznak. Ezzel szemben a neoklasszikus magyarázatból az következik, hogy a hatás monoton és 

negatív, vagyis minél több az erőforrás, annál rosszabbak a növekedési kilátások. Ez a megállapítás nemcsak 

kontraintuitív, hanem egyenesen azt jelenti, hogy a természeti tőke hozama negatív, tehát a kitermelés semmilyen 

körülmények között sem kívánatos. Mindez teljesen nyilvánvalóan ellentmond a gyakorlati tapasztalatoknak.  

Erre a problémára a neoklasszikus kereteken belül nem született megoldás, ezért egyre több kutató fordult a 

politikai- és intézményi gazdaságtan elméletei felé.  Az ilyen irányú vizsgálódások arra mutatnak, hogy a természeti 

tőke gazdasági, társadalmi, és politikai hatásait tekintve lényegesen különbözik a többi tőkefélétől. Ennek legfőbb 
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oka, hogy az erőforrások exportértékesítéséből származó külső jövedelemáram torzítja a gazdasági ösztönzőket és 

járadékvadász magatartást (rent seeking) eredményez. Ilyen körülmények között a gazdasági és politikai szereplők a 

produktív tevékenységek helyett a járadék megszerzésére összpontosítják az erőfeszítéseket (Robinson et al., 2006; 

Torvik, 2002), amely az egészséges gazdasági versenyt a járadékért folytatott destruktív, sokszor erőszakos 

versengéssé változtatja (Wick & Bulte, 2006). A gazdasági szereplők esetén ez a termelékenység csökkenéséhez, 

politikai szereplők esetén pedig a személyes érdekek érvényesítésén keresztül gazdaságpolitikai kudarcokhoz vezet. 

Hosszú távon korrupt és klientelista társadalmi struktúrák, ún. járadékos államok (rentier states) alakulnak ki, 

amelyekben az egyre jobban összefonódó gazdasági-politikai elit jólétének és hatalmának forrása szinte 

kizárólagosan az erőforrások kitermelése és értékesítése (Ross, 1999). Ezen országok rövid időn belül jelentősen 

lemaradnak nemcsak a gazdasági, de a társadalmi és politikai fejlődés tekintetében is.  

Számos elméleti és empirikus eredmény ugyanakkor arra enged következtetni, hogy ez a végkifejlet korántsem 

determinisztikus (Havranek et al., 2016). Stabil és erős gazdasági és politikai intézmények esetén a társadalmi 

kontroll megakadályozza a járadékok kisajátítását és elősegíti a megfelelő gazdaságpolitika kialakítását. Ilyen 

környezetben lehetőség nyílik az erőforrások optimális kitermelésére (Hotelling, 1931) és az értékesítésből származó 

járadék hatékony felhasználására (Hartwick, 1977). Ekkor a természeti tőke teljes egészében más tőkeformákká 

alakítható, amely a gazdaság diverzifikációján keresztül hosszú távon is fenntartható növekedést és társadalmi 

fejlődést eredményez. A természeti erőforrások bősége tehát az intézményrendszer minőségétől függően áldást és 

átkot is hozhat az adott országra (Mehlum et al., 2006a, 2006b). 

2 Célkitűzések 

A korai empirikus eredmények nyomán kibontakozó és immár három évtizedre visszatekintő intenzív kutatások 

ellenére az erőforrás-átok kérdése továbbra is élénk viták kereszttüzében áll (Papyrakis, 2016; Ross, 2015). A jelentős 

részsikerek ellenére még mindig nem áll a rendelkezésünkre egy olyan koherens elméleti keretrendszer, amely 

kielégítően magyarázná a természeti erőforrások és a gazdasági növekedés közötti bonyolult interakciót,  annak 

politikai és társadalmi következményeit, valamint az erőforrás-alapú gazdaságok fejlettségében megfigyelhető 

hatalmas különbségeket. A szakirodalomban sokszor visszatérő „kirakósjáték” (resource curse puzzle) szófordulat is 

erre a problémára utal: Rengeteget tudunk a részletekről, de ezek az információmorzsák nem állnak össze egy 

egységes képpé, mert továbbra is túl sok a vitatott és látszólag ellentmondásos eredmény. Ezen töredezett 

ismeretanyag alapján az erőforrás-átok leküzdésére is csak részmegoldások születtek, miközben egy hatékony és 

átfogó gazdaságpolitikai koncepció kidolgozása egyre sürgetőbb feladat...  

Napjainkban mintegy 50 ország gazdasága súlyosan erőforrás-függő (Hailu & Kipgen, 2017). Túlnyomó 

többségük ráadásul fejlődő ország, jelentős részük pedig Afrikában, azon belül is a legkevésbé fejlett szubszaharai 

régióban található. Ezen országok hosszú évtizedeken keresztül csak nagyon lassú növekedésre voltak képesek, sőt, 

néhány esetben a jelenlegi egy főre jutó gazdasági teljesítményük az 1960-as és ’70-es évek szintjét sem éri el. Az 

erőforrás-átok tehát közvetlenül mintegy 1,4 milliárd embert érint, a közvetett hatások azonban globálisak és 

rendkívül szerteágazóak. A hatékony és méltányos erőforrás-gazdálkodás a fenntartható növekedés és a generációk 

közötti egyenlőség alapja (Solow, 1986), amely ezen felül szorosan kapcsolódik az éghajlatváltozás, az 

energiabiztonság, a migráció, és nemzetek közötti béke stratégiai kérdéseihez. Az erőforrás-átok feloldása ezért nem 

csak a közvetlenül érintett exportőr országok érdeke, hanem az átlagosan jóval fejlettebb importőröké is. A hatékony 

megoldások kidolgozásának előfeltétele azonban a probléma komplex megértése, vagyis a kirakósjáték befejezése. 

Doktori kutatásom és tézisem célja ennek megfelelően a már meglévő tudásbázist szintetizálva és szükség 

szerint kiegészítve egy olyan koherens konceptuális modell kidolgozása, amely egységes elméleti keretrendszerbe 

foglalja az erőforrás-átokkal kapcsolatosan eddig felhalmozott ismereteinket, valamint konzisztens a gyakorlati 

megfigyelések eredményeivel is. Egy ilyen modell szükségszerűen ötvözi a neoklasszikus és politikai gazdaságtani 
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elméleteket, illetve képes a negatív és pozitív hatások, tehát az erőforrás-átok és -áldás jelenségének együttes 

magyarázatára. Másodlagos célom, hogy az újonnan felállított modell alapján felülvizsgáljam a korábbi 

gazdaságpolitikai javaslatok relevanciáját és a következtetésekere támaszkodva saját javaslatokat fogalmazzak meg. 

Bízom továbbá abban, hogy az egységes modell további kutatások kiindulópontját jelentheti, valamint 

referenciaként szolgálhat a kapcsolódó területeken dolgozó kutatótársaim számára. A magam részéről már 

dolgozom egy olyan, a közgazdaságtan gyakorlati oktatása során is alkalmazható projekten, amely a hallgatók 

vetélkedésén alapuló tantermi kísérletek (gamification in education) eredményeiből szolgáltatna új bizonyítékokat 

az erőforrás-átok javasolt modelljének alátámasztására (Szalai, 2020), miközben hozzájárul a résztvevők vállalkozói 

képességeinek fejlesztéséhez is (Guillén Tortajada at al., 2020). 

3 Vizsgálati módszerek 

A fentebb leírt modell megalapozása érdekében kutatási tevékenységemet két különböző módszertani 

irányvonal mentén, párhuzamosan végeztem. Az elmúlt három évtizedre kiterjedő szakirodalmi összehasonlító 

elemzésem keretében több mint 250 elméleti és empirikus tanulmányt dolgoztam fel, hogy azok eredményeit 

szintetizálva egyértelműen azonosítsam a természeti érőforrások és a gazdasági-társadalmi fejlődés nexusát 

meghatározó tényezőket és interakciókat. A kirakósjáték tekintetében ez a már meglévő darabok gondos 

összegyűjtését és rendszerezését jelentette. Mindeközben a legfontosabb interakciók alátámasztása érdekében 

igyekeztem új empirikus bizonyítékokkal előállni, valamint ellenőriztem, hogy a szakirodalomban korábban feltárt 

kulcsfontosságú összefüggések érvényesek-e a legfrissebb adatbázisokon. Ezen empirikus vizsgálatok eredményei 

mentén lépésről-lépésre alakítottam ki a modell szerkezetét, vagyis egyesével illesztettem össze a kirakósjáték 

darabkáit. Végső célom pedig egy olyan új konceptuális modell felállítása volt, amely egyfelől átfogó képet nyújt a 

természeti erőforrások gazdasági és társadalmi hatásairól, másfelől pedig mindenben megfelel az előző pontban 

leírt elvárásoknak. 

A szakirodalmi elemzés során arra törekedtem, hogy a jelentős mennyiségű elméleti és empirikus eredmény 

között feltárjam a meghatározó összefüggéseket és feloldjam a látszólagos ellentmondásokat. Ezen munka 

eredménye fektette le az önálló empirikus kutatásom alapjait, kiemelve a legfontosabb kölcsönhatásokat és a 

hozzájuk kapcsolódó módszertani buktatókat. Ez alapján különböző regressziós modellekkel vizsgáltam (i) a 

gazdasági növekedés és a természeti erőforrások viszonyát, (ii) a holland kór és a Balassa-Samuelson hatás 

következményeit, (iii) a kiszorítási hatás erősségét, (iv) a technikai és intézményi megfelelőségre vonatkozó 

hipotéziseket, valamint (v) a politikai gazdaságtan egyes következtetéseinek érvényességet. Számos kisebb 

adatforrás mellett a legtöbb változó tekintetében a Világbank különböző adatbázisaira támaszkodtam: (i) Word Bank 

Open Database (erőforrás intenzitás és gazdasági növekedés), (ii) World Bank Wealth Accounts (reáltőkeállomány és 

annak komponensei, ideértve a természeti tőkét is), és (iii) Worldwide Governance Indicators (intézményi minőség). A 

konceptuális modell kidolgozásához a korábbi publikációkban közölt eredményeken felül a doktori tézisben 

bemutatott további 17 új becslés eredményeit használtam fel. 

A gyakorlati relevancia növelésének érdekében törekedtem arra, hogy a végső modell már minimális elméleti 

feltételek mellett érvényes legyen. A mikroökonómiai alapok tekintetében a gazdasági szereplőkről feltételezem, 

hogy racionálisak és önérdekkövetők, a termelési technológiáról pedig a szokásos kikötéseken felül azt, hogy 

tőkefélék egymással jól helyettesíthetők. A makroökonómiai keret egy kis nyitott gazdaság háromszektoros modellje, 

ahol a külkereskedelmet és a specializációt a ricardoi elmélet írja le, miközben a kitermelt erőforrások belföldi 

felhasználása kapacitásbéli korlátokba ütközik. Ez a szűk és általánosan elfogadott axiómarendszer hivatott 

biztosítani a modell belső konzisztenciáját és széles körű gyakorlati alkalmazhatóságát. 

Ezt az eredményt négy esettanulmány szerepeltetésével igyekszem bemutatni, amelyek rávilágítanak a bőséges 

erőforrások gazdasági-társadalmi hatásainak feltételes és nem monoton jellegére. Oroszország és Venezuela példája 

https://data.worldbank.org/
https://data.worldbank.org/
https://databank.worldbank.org/source/wealth-accounts
http://info.worldbank.org/governance/wgi/
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az erőforrás-átok, míg Botswana és Norvégia esete az erőforrás-áldás különböző intenzitással jelentkező 

következményeit jeleníti meg. Ezen országok jelentősen különböznek az intézményrendszerük általános minőségét 

tekintve: A legjobb intézményekkel Norvégia rendelkezik, majd Botswana és Oroszország következik, a legrosszabb 

intézményi környezet pedig Venezuelát jellemzi. Az esettanulmányok kettős célt szolgálnak: Egyfelől bemutatják a 

konceptuális modell ok-okozati összefüggéseinek gyakorlati vetületeit, másfelől alátámasztják az intézményi 

feltételre vonatkozó hipotézist. Ez utóbbi alapján arra számíthatunk, hogy a fenti országok esetében az erőforrások 

gazdasági-társadalmi hatásai pozitívak Norvégiában és Botswanában, viszont negatívak Oroszország és Venezuela 

esetében.  

4 Új tudományos eredmények 

Kutatómunkám eredményeit öt tézispontban foglaltam össze, amelyek közül az első magára a célként kitűzött 

konceptuális modellre, a második, harmadik, illetve negyedik ezen modell tulajdonságaira, az utolsó pedig az abból 

származó legfontosabb következtetésre vonatkozik. A szakirodalmi elemzés során a neoklasszikus, politikai 

gazdaságtani, valamint intézményi elméletek szintetizálásával arra jutottam [1], hogy: 

H1 A természeti erőforrások gazdasági és társadalmi fejlődésre gyakorolt hatása leírható egyetlen koherens 

elméleti modell segítségével, amely kielégítően magyarázza a gyakorlatban megfigyelhető fejlettségi 

különbségeket. 

Ezek a különbségek a rendelkezésre álló erőforrások mennyiségének és fizikai tulajdonságainak, valamint a 

kitermelés intézményi környezetének kölcsönhatásai által alakulnak ki [2, 3, 4]: 

H2 A fejlődésre gyakorolt hatás mértékét az erőforrások relatív bősége és technikai megfelelősége, irányát pedig 

az intézmények minősége határozza meg. 

Az átlagos intézményi minőség szétválasztható magán- és köz-, illetve politikai és gazdasági dimenziókra. Jó 

minőségű politikai intézmények alatt azt értem, hogy a hatalom birtokosai felett a társadalom hatékony kontrollt 

gyakorol, a politikai elit számokérhető, és a többség akarata szerint le is váltható. Ideális esetben a hatalom forrása 

tehát kizárólag a közjó szolgálata. Gyenge minőségű politikai intézmények alatt ezzel szemben azt értem, hogy nincs 

valódi társadalmi kontroll, a politikai és gazdasági hatalom összefonódik, jelentős a korrupció, a másképp 

gondolkodókat pedig megfélemlítik vagy ellehetetlenítik. Az ún. politikai átok (political resource curse) 

következménye, hogy az elit hatalma megtartása érdekében az erőforrásértékesítés bevételeit saját céljaira, illetve a 

klientúra, az erőszakszervezetek, valamint populista programok finanszírozására fordítja. A gazdasági intézmények 

minősége az általános megközelítés szerint akkor jó, ha az állam garantálja az alapvető szabadságjogokat, a 

magántulajdon védelmét, fenntartja a jogrendet, és szükség esetén kikényszeríti a szerződéses kötelezettségeket. A 

Világbank adatai a fenti szempontok szerint hat klaszterben értékelik az intézményi minőséget, ugyanakkor a 

gyakorlati tapasztalatok arra mutatnak, hogy az átlagos index is elegendő az országok közötti különbségek leírására. 

A vonatkozó empirikus eredmények alátámasztják, hogy az intézményi minőség és az erőforrásellátottság 

interakciója lényegesen jobban magyarázza gazdasági növekedés szórását, mint azok külön-külön [3, 4]. Mindez 

egybevág a politikai gazdaságtan elméleti következtetéseivel: 

H3 Gyenge intézmények mellett az erőforrásokból származó pénzáram járadékvadász magatartásra ösztönöz, 

amely kiszorítja a termelőtevékenységeket és gazdaságpolitikai kudarcokat okoz.  

Az erőforrás-átok tehát végső soron a gazdasági és politikai szereplők járadékok által torzított ösztönzőire 

vezethető vissza. Rossz minőségű intézmények esetén a járadékvadászat magasabb megtérülést eredményez, mint 

a produktív tevékenységek, ami mikro szinten hatékonyságveszteséget és szuboptimális erőforrás-allokációt, makro 

szinten pedig fenntarthatatlan gazdasági szerkezetet eredményez. Az ebből fakadó hatásmechanizmust és az 



Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  ⏐ Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola 

 

Montezuma bosszúja  7 Tézisfüzet 
A természeti erőforrások és a gazdasági növekedés kapcsolata Szalai László Kristóf (2022) 

erőforrás-átok kibontakozását mutatja be az 1. ábra, amely egyúttal az új konceptuális modell vázát is szemlélteti. A 

második hipotézisnek megfelelően az erőforrásellátottság exogén tényező, amely a készletek mennyiségének és 

technikai megfelelőségének függvénye. Ezen körülmények határozzák meg a fejlődésre gyakorolt hatás potenciáját, 

amelyet azonban az intézményrendszer minősége kondicionál. Rossz minőség esetén a gazdasági és politikai 

színteret a járadékvadász magatartás dominálja, ami a járadékos állam kialakulásához vezet.  

 

1. ábra: Erőforrás-átok 

Fontos kiemelni, hogy az átok kibontakozásában a klasszikus mechanizmusok is jelentős szerepet játszanak. Az 

erőforrásszektorban jellemző magasabb megtérülés vonzza a beruházásokat és ezáltal kiszorítja a produktív tőke 

egyéb komponenseit (Gylfason, 2006). Ez a hatás esetenként olyan erős, hogy az aggregált tőkeállomány változása 

negatív (van der Ploeg, 2010), vagyis az aktuális generáció fogyasztása a jövő terhére történik, ami már középtávon 

sem fenntartható. A beruházások átcsatornázásából fakadó specializáció a holland kór kialakulásához vezet, ami a 

direkt és indirekt hatásokon keresztül további deindusztrializációt okoz. Mind a termelési-, mind az exportszerkezetet 

egyre inkább az erőforrások dominálják, ami súlyos függőséghez eredményez és kiszolgáltatja az országot a 

nyersanyagárak volatilitásának. Diverzifikáció hiányában a gazdasági növekedés a nyersanyagárak összeomlása, de 

legkésőbb a készletek kimerülése esetén kifullad, majd rendszerint súlyos recesszióba torkollik. Ezek a negatív 

következmények azonban fiskális szigorral, jövőorientált befektetési stratégiákkal, célirányos adópolitikával, 

valamint hatékony monetáris lépésekkel semlegesíthetők. A legfontosabb érvem éppen az, hogy a gyenge 

intézményrendszer nem teszi lehetővé a szükséges gazdaságpolitikai intézkedések megvalósítását, mert a 

társadalom nem rendelkezik elegendő érdekérvényesítő erővel, a politikai elit pedig személyes szempontok mentén 

ellenérdekelt. A politikai átok ellehetetleníti a klasszikus mechanizmusok által okozott problémák hatékony 

kezelését, amely viszont a siker érdekében mindenképp szükséges lenne: 

H4 Erős intézmények és megfelelő gazdaságpolitika mellett az erőforrásokból származó pénzáram segíti a 

produktív tőkefelhalmozást és hozzájárul a fenntartható gazdasági növekedéshez.  

Erőforrásellátottság Technikai megfelelőség 

Járadékvadászat 

Gazdaságpolitikai kudarc 

Járadékos állam 

Klientelizmus 

Populizmus 

Politikai elnyomás 

Útfüggő fejlődés 

Politikai átok Gazdasági átok 

Kiszorítási hatás 

Társadalmi tőke 

Humántőke 

Fizikai tőke 

Fenntarthatatlanság 

Nem megújuló erőforrások 

Környezeti károk 

Készletkimerülés 

Holland kór 

Specializáció 

Balassa-Samuelson hatás 

Volatilitás 

Erőforrás-függőség 

Fejlődési kudarc 

Gyenge intézmények 



Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  ⏐ Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola 

 

Montezuma bosszúja  8 Tézisfüzet 
A természeti erőforrások és a gazdasági növekedés kapcsolata Szalai László Kristóf (2022) 

Ebben az esetben tehát a big push elméletek érvényesülnek, a természeti tőke pedig a jól ismert Solow-féle 

modellben leírtak szerint viselkedik. Másképp fogalmazva: A bőség paradoxon feloldásának kulcsa a a jó intézményi 

minőség. Itt is kiemelendő azonban, hogy a klasszikus hatások semlegesítése aktív gazdaságpolitikát igényel. Még a 

szakirodalomban gyakran tárgyalt botswanai sikertörténet (Acemoglu et al., 2001a) esetében is sikerült kimutatni, 

hogy a holland kór okozta reálfelértékelődés jelentősen visszavetette az ipari szektor fejlődését [5]. Az ország 

évtizedeken keresztül a világ egyik legdinamikusabban növekvő gazdasága volt, a jövedelmek elsőszámú forrása 

azonban továbbra is gyémántexport, a kitermelhető készletek pedig rohamosan csökkennek. A növekedés 

fenntartásához a gazdaság diverzifikálását hatékonyabban támogató gazdaság- és kereskedelempolitikára lenne 

szükség [6]. A jó intézményrendszer tehát nem garancia, csupán előfeltétel. 

 

2. ábra: Erőforrás-áldás 

A fenti ábra az erőforrás-áldás kibontakozásához szükséges mechanizmusokat szemlélteti. Az 

erőforrásellátottság továbbra is exogén, a jó minőségű intézmények azonban ezúttal lehetővé teszik a természeti 

tőkében rejlő növekedési potenciál kiaknázását. Ennek előfeltétele a klasszikus elméletekből levezethető hatékony 

gazdaságpolitikai intézkedések implementálása, amelyet kizárólag a politikai hatalom fölött gyakorolt erős civil 

kontroll kényszeríthet ki. Mind az elméletből, mind a legjobb nemzetközi gyakorlatok megfigyeléséből arra 

következtehetünk, hogy a növekedés fenntarthatósága érdekében szigorú fiskális politikára, a versenyképesség 

megőrzése és a diverzifikáció elősegítése érdekében pedig aktív monetáris politikára van szükség.  

A fikális szigor célja, hogy a kitermelt természeti tőkéből származó jövedelmet fogyasztás helyett teljes 

egészében más tőkefajták felhalmozása érdekében használják fel. Jellemző megoldás az olyan szuverén tőkealapok 

létrehozása, amelyek az erőforrás-bevételek terhére belföldön infrastrukturális, oktatási, és egészségügyi 

fejlesztéseket, külföldön pedig közvetlen beruházásokat és akvizíciókat finanszíroznak. Az ilyen alapok élére célszerű 

a kormánytól független szakmai testület állítani, amely befolyástól mentesen értékeli a befektetési lehetőségeket és 

azok társadalmi haszna alapján hoz döntéseket. Célszerű továbbá olyan adópolitika kialakítása, amely a lehető 

legtöbb járadékot vonja el a köz számára, ugyanakkor a kitermelőknek is hagy lehetőséget a méltányos profit 
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realizálására. A holland kór kibontakozásának megakadályozása a monetáris politika feladata. Ennek érdekében 

olyan aktív árfolyam- kamat-, és tartalékpolitika fenntartása szükséges, amely meggátolja a belföldi valuta 

reálfelértékelődését és védi az ipari szektor versenyképességét, mindezt úgy, hogy közben nem akadályozza a tőke 

szabad áramlását. A monetáris hatóság függetlensége szintén kiemelt szempont, mert csak így garantálható, hogy a 

jegybank nem finanszírozza a kormány erőforrás-vagyon terhére történő túlzott eladósodását. Ez a gazdaságpolitikai 

mix a produktív tőke felhalmozása által hozzájárul gazdaság diverzifikációjához és növeli annak produktivitását, 

amely fenntartható növekedést eredményez. 

A fentebbi hipotézisnek megfelelően tehát az 1. és 2. ábrákon bemutatott összefüggések egységes koncepciót 

alkotnak, amelynek meghatározó eleme az intézményi feltétel. Mindebből arra következtethetünk, hogy az erőforrás-

átok által sújtott országok az intézményi minőség javításával mentesülhetnek a negatív hatások alól, sőt, áldássá 

változtathatják a természet kincseit. A vonatkozó gazdaságtörténeti elemzések azonban ezzel ellentétes 

megállapításra jutottak: A természeti erőforrások bősége hosszú távon a járadékalapú struktúrák kialakulásának és 

fennmaradásának kedvez, amelyek hátráltatják az intézményi fejlődést (Drelichman, 2005; Etkind, 2011). Acemoglu 

et al. (2001b) érvelése az intézményrendszerek koloniális gyökereiről és az intézményi állandóságról (persistent 

institutions), valamint Wiens (2014) elmélete az endogén intézményi fejlődésről szintén arra utal, hogy az 

intézményrendszert érintő reformok a fejlődés útfüggő természete miatt rendkívül nehézkesek. Az intézményi 

minőség egyensúlyi folyamatok eredménye, így a belső kezdeményezésre formálódó mérsékelt reformtörekvések 

szükségképpen bukásra vannak ítélve, mert a rendszer tehetetlensége és belső ellenállása visszahúz a korábbi 

egyensúly felé. A természeti erőforrásokból származó járadék tovább erősíti ezt a hatást, konzerválja a hatalmi 

viszonyokat,  és intézményi csapdába ejti az országot (Kolstad & Wiig, 2009). A feltétel tehát determinisztikus: Ha az 

erőforrás-átok már kibontakozott, akkor nincs reális lehetőség annak visszaszorítására, mert a szükséges reformok a 

fennálló érdekek nem valósíthatók meg. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a végkifejlet szempontjából mérvadó tényező 

az erőforrások felfedezése és a kitermelés megkezdése előtt fennálló intézményi minőség. Az erőforrás-áldás 

realizálására csak akkor van esély, ha az adott ország még időben átlépte az ehhez szükséges minőségi korlátot.  

Ez a következtetés meglehetősen kiábrándító, de nem jelent legyőzhetetlen akadályt. A politikai gazdaságtan 

elméletei rávilágítanak, hogy a problémák valódi forrása az „égi manna”, vagyis jelen esetben az erőforrások 

exportjához köthető exogén jövedelemáram. Ennek hiányában elhárul a reformokat akadályozó tényezők jelentős 

része: 

H5 Az intézményi fejlődés endogén természete miatt az erőforrás-átok leküzdéséhez nemzetközi összefogásra 

van szükség, amely elvágja az érintett országokat az erőforrás-exportból származó bevételektől. 

A külső jövedelemáramból fakadó problémák megoldásához tehát szintén külső segítségre van szükség. A 

korábban felvázolt konceptuális modell alapján ez az egyetlen hatékony módszer, amely lehetőséget teremt 

hatékony és tartós intézményi reformok bevezetésére. Az adott országok csak a minőségi korlát elérése esetén 

térhetnének vissza a nemzetközi piacokra. Ez a koncepció ráadásul túlmutat a természeti erőforrásokon. A politikai 

gazdaságtan elméletei alapján az égi manna konkrét forrása kevésbé lényeges, az átok hatásait ugyanis bármely 

külső jövedelemáram képes kiváltani. Az erőforrások átka tehát valójában a járadékok átka (rent curse), a kapcsolódó 

elméletek pedig az exogén jövedelmek hatásainak általános leírását adják (Auty, 2015). Ennek alapján a konceptuális 

modell például a nemzetközi segélyezés gyakorlatával kapcsolatban is támpontot jelenthet. Itt szintén olyan exogén 

járadékról van szó, amelynek hatásai az intézményi minőség függvényében jelentősen különböznek, ezt pedig a 

segélyprogramok kialakítása során azok hatékonyságának növelése érdekében figyelembe kell venni. 
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