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Bevezetés 

 
 
A témaválasztás indoklása, a kutatás keretei 
 

 

Nehéz lenne ma Európát mint az optimizmus és az önmagába vetett bizalom honát bemutatni. 

Sajnos ez a szkeptikus megállapítás – kisebb-nagyobb hullámzásokkal – immár több évtizede 

aktuális, nagyjából azóta, amióta Európa jellemzésére kitalálták az euroszklerózis 

szóösszetételt. Utánanézve, hogy mit értenek euroszklerózis alatt azok, akik használják a 

jelzőt, három jelentés réteget vélek megkülönböztethetőnek:  

 

Egyrészt megtalálható egy olyan komplex megközelítése a kérdésnek, mely euroszklerózis 

alatt az európai gazdaságok és társadalmak rugalmatlan alkalmazkodását, merevségét, a 

döntést, cselekvést igénylő helyzetekben a tehetetlenségét érti. Ebben a megközelítésben tehát 

euroszklerózis alatt egy verseny szituációban Európa versenyképtelenségét, a visszahúzó 

erőket, az azokkal való leszámolásra való képtelenséget érthetjük.  

 

Másrészt találkozni egy ennél jóval szűkebb, de talán pontosabban meghatározott és akár 

„hivatalosnak” is tekinthető megközelítéssel. Eszerint „euroszklerózis a neve a rigid, lassan 

mozgó európai munkaerő piacoknak, szemben a gyorsan mozgó észak-amerikai piacokkal” 

(az About meghatározása). Amivel tökéletesen összhangban van a Wikipedia meghatározása, 

miszerint „az euroszklerózis az 1980-as évekből származó fogalom az általános gazdasági 

növekedés ellenére európában tapasztalható magas munkanélküliségre és alacsony munkahely 

teremtésre”. 

 

Harmadrészt magyar honlapokon1 találkozni olyan megközelítésekkel is miszerint az európai 

népesedési helyzet, az európai népesség fogyása, az elégtelen gyermek szám, az immigráns 

munkavállalók növekvő száma és eltérő kultúrája következtében a dinamikáját vesztett, 

alkalmazkodásra és asszimilációra képtelen Európa lehanyatlik, lakossága leváltódik, 

kultúrája múzeumba kerül. Az értelmezésben a spengleri jóslat2 komoly hatása érzékelhető. 

 
                                                 
1 Pl. www.nepesedes.hu 
2 Ld Spengler, O. (1995)  
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Mindhárom megközelítés alkalmazkodási, megújulási, teljesítménybeli hiányosságokra mutat 

rá. Ezek az Európában tapasztalt hiányosságok különösen érzékelhetőek és fájdalmasak az 

Egyesült Államokkal való összevetésben, mivel ebben az időszakban az Egyesült Államokban 

láthatóan nem  voltak tapasztalhatóak hasonló problémák, sőt az amerikai gazdaság éppen 

ekkor látványosan dinamizálódott. A tanulmány témájául ezért az Európai Unió és az 

Egyesült Államok elmúlt évtizedekbeli fejlődésének összehasonlítását választottam. Az 

összehasonlítás lehetőséget ad mindkét térség fejlődési sajátosságaira történő rátalálásra és 

ezek kiemelésére, illetőleg arra is, hogy érzékeljük, hogy az adott fejlődési periódusban mely 

tulajdonságok voltak hasznosak, fontosak a gazdasági növekedés szempontjából.  

 

Hasznos választás lett volna, ha az összehasonlításba bevonom a fejlett világ harmadik nagy 

gazdaságának, Japánnak az elemzését is. Ez azonban úgy gondolom meglehetősen 

összezavarta volna a képet, hiszen Japán az egész vizsgált időszakban valamilyen 

szempontból speciális helyzetben volt. Egészen a nyolcvanas évekig Japán növekedése 

rendkívül gyors volt s ebben jelentős szerepet kellet volna tulajdonítani az előző évtizedek 

felzárkózási tendenciáinak. A kilencvenes években pedig egy hosszan elhúzódó, s erősen 

vitatott3 okokra visszavezethető válság, ami növekedési szempontból évtizedes stagnálás 

szerű állapotot jelent, nehezítette volna a tisztán látást. Előbbiek miatt a Japán gazdasággal 

való összehasonlításról lemondtam. 

 

Bár az európai növekedési problémák egy része kétségtelenül érvényesül az egész 

kontinensen, az öszehasonlítás szempontjából mégsem lehetséges Európát egy egységnek 

tekinteni. Az eltérő  történelmi, kultúrális, gazdaság szerkezeti sajátosságok, a nagyon 

különböző fejlettség mellett alapvető fontosságú az a tény is, hogy Európán belül kialakult 

egy olyan integrált politikai-gazdasági keret, az Európai Unió, mely Európa népességének és 

gazdaságának is a nagyobb részét adja. Ezért a tanulmányban nem általában az összes európai 

országgal, hanem az Európai Unióval, helyesebben az Európai Unió tagországaival folytatom 

az összehasonlítást. 

 

Az összehasonlítást nehezíti, hogy a vizsgált időszak folyamán maga az Európai Unió  

többször is bővült, s a bővülési folyamat sem ért még véget. Ugyanakkor a legutóbbi 
                                                 
3 A Japán válság magyarázatához két makroökonómiai elemzést javaslok az olvasónak: Krugman, P (1998) és 
Yoshikawa, H. – Motonishi, T. (1999). Ugyanakkor a növekedési ütem tartós visszaesésében  nem jelentéktelen 
szerepe lehetett a Japán társadalom elöregedésének is. Ebben a vonatkozásban a Japán növekedési problémák 
Európa számára  egyfajta jövőképet jelentenek. 
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bővítések során az Unióba belépő országok többsége alig másfél évtizede még nemhogy 

Európai Uniós tagország nem volt, de még piacgazdaság sem. Ezért az ő esetükben még 

zavaróbb lett volna az összehasonlítást erőltetni és az időszak elején még szocialista, majd 

tranzíciós országok adataival összemosni az Unió többi országa kapcsán kialakuló képet.   

 

Viszont azon  uniós tagországok vonatkozásában, melyek bár nem voltak az elmúlt három-

négy évtized egészének időtartama  alatt az Unió tagjai, de folyamatosan piacgazdaságok 

voltak,  ilyen probléma nincs. Sőt az elemzést az is megkönnyíti, hogy sok esetben a 

statisztikák is elérhetőek az akkor, olyan összetételben még nem is létező gazdasági egységre 

vonatkozóan. Ebből következően a tanulmányban Európai Unió alatt általában az EU-15-

öket értem (ahol valamilyen okból nem, ott ezt külön jelzem) és a vizsgálat során a legtöbb 

esetben az ezekre vonatkozó adatokat vetem össze   az Egyesült Államok vonatkozó 

adataival. 

                      
Az összehasonlítást úgy gondolom két egymást ugyan részben átfedő, de azért mégis 

egymástól jelentősen  különböző cél- és ennek megfelelően szempontrendszer alapján lehet 

megtenni. Az egyikben a vizsgálat elsődleges célja annak feltérképezése, hogy mennyire jól 

élnek az adott gazdaságban benne élő emberek. Ennek keretében olyan területek 

megvizsgálása látszik szükségesnek, mint például az életszínvonal, a várható élettartam 

alakulása, az egészségügyi és szociális rendszerek, a létbiztonság,  a szabadidő hossza, a 

munkakörülmények és az életminőség egyéb összetevőinek összehasonlítása. A másikban a 

vizsgálat inkább arra irányul, hogy magának a gazdasági rendszernek milyen a teljesítménye, 

mennyire hatékony, mennyire bővül illetve képes a bővülésre, milyen rugalmas, mennyire 

képes alkalmazkodni a külső feltételek vagy akár saját belső jellemzőinek megváltozásához. 

A tanulmányban inkább ez utóbbi szempontokat tartom szem előtt4. 

                                                 
4 Alapvetően ezért, a tanulmányban nem vettem vizsgálat alá pl. az ENSZ által évente kiadott Human 
Development Indexet (HDI), mely három tényezőt: a születéskor várható élettartamot, az írni-olvasni tudás 
arányát, kiegészítve az iskolarendszer különböző szintjeire történő beiskolázási aránnyal és az egy főre jutó 
vásárlóerő paritáson számított GDP nagyságát kombinálja.  Ugyanígy csak érdekességként tudom megemlíteni a 
HDI-nél jóval komplexebb Health Powerty Indexet (HPI), mely immár 15 tényezőt összesítve képez egy 
mutatószámot. (ld. www.hpi.org.uk) vagy az un. Genuine Progress Indicatort (GPI), mely mutató ugyan a 
legkomplexebbnek tűnik (figyelembe veszi pl. a környezetterhelést vagy a baleseti és bűnözési költségeket, 
összesen 25 pozitív illetve negatív irányban módosító tényezőt (ld. Costanza, R. et al. (2004))), de csak az 
országok igen szűk körére hozzáférhető (ld. www.gpionline.net)). A GPI adatok érdekessége, hogy ezek elmúlt 
évtizedekbeli növekedése mélyen a GDP-ben kimutatott növekedési ütemek alatt van, gyakorlatilag alig 
mutatnak ki növekedést.  
A HDI Index kapcsán szeretném megjegyezni, hogy elterjedt vélekedés, hogy az egy főre jutó GDP szintjének 
vagy növekedésének vonatkozásában az USA jobb eredményeket mutat ugyan fel, mint az európai országok, de 
a HDI vonatkozásában alaposan le van maradva.  Nos ez ma már nem igaz. A legutóbbi Human Development 
Report (UN 2006) által kiadott HDI pontszámát tekintve az Egyesült Államokat csak két EU-ós tagállam előzi 
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A tanulmányban igazolni kívánt hipotézisek, kutatási kérdések  
 

 

A dolgozatban kimutatni illetve igazolni kívánt hipotézis kettős: Egyrészt igen, Európa 

leszakad, lemarad az Egyesült Államok mögött s ez a folyamat már néhány évtizede beindult. 

Másrészt ebben a folyamatban kiemelt szerepe van az európai lakosság elmúlt évtizedekben 

kialakult és felerősödött értékrendjének, döntéseinek s ez utóbbiak kialakulásában 

elévülhetetlen szerepe van annak a jóléti államnak, melyet Európa éppen a XX. század 

második felében állított fel. 

      

A tanulmányban olyan kérdésekre keresem a választ, hogy miért veszít dinamikájából az EU 

és miért dinamizálódik az USA gazdasága? Milyen tényezők és miképpen játszanak szerepet 

ezekben a folyamatokban? Miért csökkent le az EU országainak termelékenység növekedési 

üteme pont akkor, amikor a bekövetkező technológiai változások éppen termelékenység 

növekedési ütem gyorsulást tettek volna lehetővé?  

 

Miért csökken az európai lakosság által kifejtett munka mennyisége? Miért alakul ki 

Európában (és miért nem alakul ki az Egyesült Államokban) az embereknek az az 

értékrendszere, mely a magasabb jövedelemmel szemben  következetesen a több szabadidőt, a 

nagyobb biztonságot, a kényelmesebb életet választja?  

 

Igyekszem kimutatni, hogy az USA-hoz viszonyítva hiányosságok, problémák vannak az 

európai országok erőforrás allokációjában, cél meghatározásában, a szereplők motivációiban. 

Az európai piacok merevebbek, rugalmatlanabbak az amerikaiaknál. Miért alakulnak ki ezen 

sajátosságaik? Milyen szerepe van ebben a piacok erőteljesebb  szabályozottságának és a 

fokozottabb állami jelenlétnek?  

 

Milyen összefüggések vannak az erőforrás allokáció minősége, az intézményi rugalmatlanság 

és az értékrendszer között?    

 

 

 
                                                                                                                                                         
meg (Írország és Svédország), s az EU-15-ök által elért átlag pontszám alatta marad az USA által elért 
pontszámnak (0,937 vs 0,948). 
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A disszertáció szerkezeti felépítése 
 

 

A tanulmány alapvetően 3 fő szerkezeti egységből áll. A tanulmányban először (a 1.-7. 

fejezetekben) a növekedéshez a termelési függvényben5 figyelembe veendő tényezők 

alakulását veszem sorra a két térségben. Konkrét termelési függvény felállításának nem láttam 

értelmét. Nem modellezni akartam a két térségbeli növekedést, hanem számba venni a 

növekedéshez hozzájáruló tényezők alakulását. Ezt követően (a 8.-10. fejezetekben)  két 

intézményi tényezőnek (a gazdasági szabadságnak és az állam gazdasági súlyának) a két 

térségbeli alakulását illetőleg ezek gazdasági növekedésre gyakorolt hatását vizsgálom meg. 

Végül (a 11. fejezetben) az összehasonlító gazdaságtan elemzési metodológiájával igyekszem 

kimutatni, hogy míg a XX. század 50-es és 70-es évei közötti három évtized sokkal inkább az 

európai társadalmakban kialakult sajátosságoknak feleltek meg, addig az azután következő 

időszak sokkal inkább az USA sajátosságainak kedvező követelményeket támaszt. 

 

A tanulmányban áttekintem a népesség, a munkaerő állomány és a munkaidő eltérő alakulását 

(1. fejezet) és ezek gazdasági növekedésre gyakorolt hatását (3.fejezet) a két térségben.  

Részletes elemzést végzek a termelékenység növekedési tendenciákkal illetve a 

termelékenység növekedés összetevőivel és forrásaival valamint a GDP növekedéshez való 

hozzájárulással kapcsolatosan (3. fejezet).  Külön szektorális elemzést végzek a kilencvenes 

évek két felére vonatkozóan, melyben elsődlegesen arra vagyok kíváncsi, hogy mely 

területeken, mennyiben voltak képesek az egyes térségek rákapcsolódni az ezidőtájt 

felgyorsuló ICT forradalomra (4. fejezet).  Hasonlóképpen az ICT forradalomra való 

rákapcsolódás képessége és ezen keresztül a gazdaságok szerkezeti adaptivitása szemszögéből 

tekintem át a tőkeállomány és a tőke jövedelmek szerkezetét a két térségben (5. fejezet). 

 

                                                 
5 Egy térség gazdasági növekedését közvetlenül termelési függvényben szerepeltethető tényezők alakulása 
befolyásolja. Azonban a termelési függvényben is szerepelnie kell egy olyan tényezőnek,  mely a növekedésnek 
olyan egyszerű, elemi összetevőin, mint amilyenek a termelési tényezők bevitt mennyiségei, túlmenően 
magyarázatot ad az ezek változásain felüli növekedésre. Ezt a tagot általában, mint TFP-t (Total Factor 
Productivity) nevezik meg, s benne összegződnek mindazok a maradék jellegű hatások,  melyek nem 
magyarázhatóak a termelési tényezők bevitt mennyiségének változásával. A gazdaságok fejlettebbé válásával a 
növekedésben egyre nagyobb szerepet tulajdoníthatunk a TFP-nek. Kezdetben a TFP-t  befolyásoló tényezők 
közül a technikai fejlődést emelték ki, később e maradéktag magyarázatában szerepet kapott az emberek 
képzettségi szintjének (human capital) emelkedése is. Ezeken túlmenően is vannak azonban a növekedésnek 
befolyásoló tényezői. Ilyeneknek tekinthetők például a gazdaságok intézményi tényezői, a gazdaságok szerkezete, 
a társadalmat alkotó emberek értékrenszere, mentalitása, szokásai, stb. A tanulmányban ezeket is megpróbálom 
felmérni. 
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Az ezt követő két fejezetben részint a gazdasági növekedés egyik tényezőjének, a 

humántőkének az alakulását vizsgálom az oktatási befektetések szintjén, szerkezetén és 

megtérülésén keresztül (6. fejezet). Másrészt a  következő fejezetben három területet is 

áttekintek, így a kutatás és fejlesztési ráfordítások és teljesítmények eltéréseit (7.1-7.3. 

fejezetek) a két térség tudományos potenciálját és tudomány fejlesztési irányait (7.4 fejezet), 

illetve az innovációs képességekről megállapítható előnyöket és hátrányokat (7.5 fejezet).  

 

A gazdasági növekedésre az intézményi tényezők által gyakorolt hatásokat csak két területen 

vizsgálom meg részletesen. A gazdasági szabadságot rendkívül fontosnak tartom a gazdasági 

teljesítmény szempontjából, ezért ez az egyik vizsgált intézményi tényező. Ez annál is 

alkalmasabb, mivel a gazdasági szabadság megragadására kialakított mércék (pl. az EFW 

Index) az intézményi minőség megállapításának rendkívül komplex kifejezői.  Ismertetem a 

gazdasági szabadság és a gazdasági növekedés összefüggéseinek vizsgálatával kapcsolatos 

eredményeket (9.3 fejezet), a két térség gazdasági szabadságának alakulását mind az aggregált 

mutatók, mind a részmutatók vonatkozásában, s ezekből következtetéseket vonok le a 

növekedési ütemekre, illetve fejlettségi szintekre vonatkozóan (9.4 fejezet) 

 

Ezt követően részletesen elemzem az állam méretének gazdasági növekedésre gyakorolt 

hatását, mivel ez az egyik olyan terület, ahol az eltérés a két térség gazdasági szabadság 

indexében kifejezetten nagy. Az állam méretének és a gazdasági növekedésnek a kapcsolatát 

vizsgálom az irodalomra támaszkodva és saját számításokra alapozva (10.1-10.2 fejezet), 

illetőleg az állami kadások különböző típusai és a gazdasági növekedés közötti kapcsolatból 

következtetéseket vonok le ezen kiadásoknak az USA ill. az EU növekedésére gyakorolt 

hatását illetően (10.3-10.4 fejezet).  

 

A  következő fejezetben (11. fejezet) tulajdonképpen egyetlen hosszú távú idősorra  

igyekszem magyarázatot adni, mégpedig a kapitalista gazdasági rendszer fejlődés 

dinamikájának bemutatásával, vagyis arra próbálok magyarázatot keresni, hogy mikor, milyen 

tényezők voltak a gazdasági és társadalmi fejlődés hordozói, milyen intézmények, 

megoldások kifejlődése vagy éppen elavulttá, rugalmatlanná válása eredményezett gyorsabb 

vagy lassabb növekedést, milyen szerkezeti, értékrendbeli változások kapcsolódtak adott 

korhoz, illetve adott korban milyen jellegzetességekkel bíró társadalmak alkalmasak gyorsabb 

gazdasági növekedés megvalósítására. 
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Végül (12. fejezet) a tanulmány eredményeire alapozva  készítek egy előrejelzést az 

elkövetkező évtizedek két térségbeli fejlődési ütemeire nézve.  

 

 

Kutatási és vizsgálati módszerek 
 

 

A vizsgált kérdés megválaszolása –  ráadásul  olyan „extenzív” módon, mint ahogy azt én 

szerettem volna megvalósítani – számos terület (pl. demográfia, növekedés elméletek, 

termelékenység növekedés elemzés, munka gazdaság, oktatás gazdaság, az ICT forradalom 

hatásainak elemzése, K+F és tudomány fejlődési sajátosságok, gazdasági szabadság és az 

állam méretének összefüggései a növekedéssel, stb.) vonatkozó  irodalmának megismerését 

igényelte.  

 

Valójában az EU és az USA fejlődését összehasonlító írások általában csak néhány területet 

emelnek ki, míg az általam ezen felül fontosnak tartott területeket elemző tanulmányok 

rendszerint nem foglalkoznak a tanulmányban vizsgált két térség adott területre vonatkozó 

elemzésével. A tanulmány elkészítéséhez ezért alapvető fontosságú volt s nemegyszer igen 

komoly nehézséget jelentett a szükséges (a kívánt területre, országokra és időszakra  

vonatkozó) statisztikai adatok fellelése. A tanulmány első felében döntően ezek elemzéséből 

vontam le következtetéseket a két térség növekedésére, sajátosságaira vonatkozóan.  

 

A tanulmány későbbi részeinek elkészítésénél sokkal kevésbé voltam a statisztikákhoz kötve. 

Itt a gazdasági szabadság növekedésre gyakorolt általános hatásait a vonatkozó irodalomban 

fellelhető eredményekre támaszkodva, azok részletes bemutatásával teszem meg. Ez annál 

fontosabb, mivel a magyar szakmai közvélemény előtt ez a terület úgy gondolom kevéssé 

ismert, s még kevésbé elismert a gazdasági szabadságnak növekedési hatásokat tulajdonítani. 

A két térségre vonatkozóan külön vizsgálatok egyáltalán nem készültek, így erre vonatkozóan 

én vontam le a  következtetéseket.  

 

Az állam kiterjedtségének gazdasági hatásait vizsgálva részben saját számításokat 

készítettem, részben az irodalomban talált nagyszámú vizsgálatot áttekintve bemutattam a 

valószínűsíthető negatív növekedési hatások nagyságát.  
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Végül szükségét éreztem, hogy  bemutassam a gazdaság rendszerének fejlődését és 

átalakulásait, az emögött álló vagy legalább feltételezhető logikát. Ez természetesen egy az 

előzőektől merőben különböző megközelítést igényelt de implicit módon tulajdonképpen itt 

próbálok magyarázatot adni az előző részekben nemegyszer statisztikai táblázatok és ábrák 

tömegén keresztül érzékeltetett jelenségek miértjére.  
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A probléma felvetése 
 

 

Bár a fejlett világ alatt általában az OECD országokat, Észak-Amerikát, Európát és Japánt 

értjük, ezen területek távolról sem egyenletesen fejlettek és messze nem képesek hosszabb 

távon azonos ütemű növekedést produkálni. Ha például csak az ipar elmúlt 15 évben 

megvalósított növekedési ütem különbségeit tekintjük, láthatjuk ennek drámaiságát (lásd 1. 

ábra).  Ebből következően már néhány évtized alatt is jelentősnek minősíthető eltolódások 

következhetnek be a fejlettségi szintekben.  

 

1. ábra 
A gyáripari termelés növekedése,  1990=100 

 
 EU-25  Eurozóna  Japán  USA 

 

Forrás: Eurostat (2006) 

 
 
Egészen a nyolcvanas évekig Európa gyorsabban növekedett, mint az Egyesült Államok és a 

XIX. században illetőleg a XX. század első évtizedeiben kialakult lemaradását (a XX. század 

egészének GDP növekedési ütemeiről lásd van Dijk (2004)) úgy tűnt sikeresen ledolgozza. A 

nyolcvanas évektől azonban a két térség fejlődési ütemében és ennek nyomán fejlettségi 

szintjében fennálló olló látványosan szétnyílt. 1980-tól napjainkig az USA növekedési ütem 

többlete Európával szemben mintegy 36%-ra tehető. Az elmúlt negyed században az USA 

előnye Európához képest tehát több területen ismét évtizedessé növekedett. Az egy főre jutó 
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GDP szintjét tekintve 2003-ban az USA már több mint egyharmadával volt fejlettebb, mint az 

EU6. Azáltal, hogy jobban alkalmazkodott  az elmúlt két-három évtized által támasztott 

követelményekhez, az USA sokkal fejlettebbé, gazdagabbá vált, mint Európa. 

2. ábra 
Az egy főre jutó GDP szintje az EU-ban és az USA-ban, 1960-2002 (ezer euro vásárlóerő 
paritáson) 

 

Forrás: AMECO Database 

                                                 
6 A gazdasági fejlettség kifejezésére jobb híján használom a GDP kategóriáját. Az alternativ mérési eszközök 
használatának lehetetlenségéről már a 4-es lábjegyzetben írtam. Ehelyütt a GDP csalóka vagy félrevezető 
voltáról szeretnék néhány gondolatot írni.  Egyúttal szeretném megköszönni Losoncz Miklósnak, hogy a 
tanulmány egy korábbi változatának bírálatában erre felhívta a figyelmet. Nem általában szeretném 
természetesen elemezni a GDP, mint gazdasági kategória hiányosságait, csak a gazdasági fejlettség 
kifejezőjeként, két sok szempontból egymástól eltérő sajátosságokkal bíró térség összehasonlításakor jelentkező 
problémáknak szeretném legalább egy részét megemlíteni.  Ha például valamilyen tevékenységnek nincs piaca, a 
tevékenység produktumának nincs piaci ára, akkor azt a tevékenységet általában költség alapon számítják be az 
illető ország GDP-jébe. Így az állami tevékenységek nagy része is ilyen s ilyeténképpen a GDP nem a kimeneti 
eredményeket tartalmazza ezekre vonatkozóan, hanem az előállításukhoz felhasznált költségeket. Amennyiben 
például két országban az ilyen tevékenységek valamelyikének ugyan azonosak az kimeneti eredményei, de a 
ráfordítások (akár azért mert sokkal több ember végzi el az azonos eredménnyel járó tevékenységet, akár azért 
mert a bérszínvonal adott országban magasabb, mint a másikban, akár más költségtényezők nagyobb arányú 
ráfordítása miatt) az egyik országban magasabbak, akkor azt az alkalmazott mérce mint magasabb jövedelmet, 
mint magasabb GDP-t fogja értelmezni. Általánosítva: a költség alapú beszámítás az alacsonyabb hatékonyságot 
díjazza, értékeli magasabb jövedelemként. Mint a tanulmányban kimutatom, az EU országaiban az állami szféra 
jelentősen nagyobb, mint az USA-ban, ez tehát vélhetőleg az EU javára deformálja a tényleges fejlettségi 
arányokat. A  torzítás azonban nem egyirányú. Amennyiben például valamely ország energia felhasználás 
szempontjából hatékonyabb, mint a másik, akkor a fogyasztási célra felhasznált energia ebben az országban 
kisebb mértékben növeli a GDP-t, mint az energiát kevésbé hatékonyan hasznosító országban. (Az USA európai 
szemmel pocsékolónak tetsző energia felhasználása közismert.)  Bizonyos természeti körülmények 
ellensúlyozására (pl. melegebb vagy hidegebb éghajlat, magasabb hűtési vagy fűtési költségek) olyan 
ráfordításokra van szükség, melyek növelik a GDP-t, de a jólétet nem, hiszen ezek csak kompenzálják az 
egyébként relatíve rosszabb helyzetet. Előbbiek mellett csak felsorolok néhány olyan tényezőt melyeket 
bírálatában példaként Losoncz Miklós is említett. A  magasabb bűnözés, nagyobb bűnüldözési, 
igazsászolgáltatási ráfordításokat igényel. A tömegközlekedés kiépítetlensége az egyéni közlekedésben  
magasabb ráfordításokat igényel. A magasabb katonai kiadások is növelik a GDP-t. Ezek általában az USA 
javára torzító tételek.  
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1. táblázat 
A GDP, a népesség és az egy főre jutó GDP növekedési tendenciái az USA-ban és az EU-
15-öknél 1960-2005 között (évi átlagos %-os változás) 

 EU-15 USA 
 1961-1980 
GDP 3,9 3,7 
Népesség 0,6 1,2 
GDP/fő 3,3 2,5 
 1981-1990 
GDP 2,4 3,2 
Népesség 0,3 1,0 
GDP/fő 2,1 2,2 
 1991-1995 
GDP 1,6 2,4 
Népesség 0,4 1,3 
GDP/fő 1,2 1,1 
 1996-2000 
GDP 2,7 4,1 
Népesség 0,3 1,3 
GDP/fő 2,4 2,8 
 2001-2005 
GDP 1,5 2,9 
Népesség 0,6 0,9 
GDP/fő 0,8 1,9 

Forrás: AMECO Database 

 

Az elmúlt négy és fél évtized két térségbeli fejlődési adatait összefoglalóan tartalmazza az 1. 

táblázat, valamint a 2. és a 3. ábra. 
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3. ábra 
Az EU egy főre jutó GDP-jének szintje az USA szintjének %-ában  (%) 

 

 
Forrás: AMECO Database 

 

Visszafelé tekintve, s az EU által jelenleg elért szintet ahhoz hasonlítva, hogy az USA már 

hány évvel korábban érte el ugyanezt a szintet, az Eurochambers jelentése alapján a 4.  ábra 

különböző területeken mutatja az EU években mért elmaradását az USA-tól. 

 

4. ábra  
Az EU és az USA közötti időbeli távolságok években, 
 ( az adatok a 2002-2003-as évekre vonatkoznak) 

 
Forrás: Eurochambers (2005) 

 
Vizsgáljuk meg részletesebben, milyen tényezőkből tevődik össze, milyen okokra vezetethető 

vissza az EU ezen látványos lemaradása az USA-tól? 

 

 



 5

1. Népesség, foglalkoztatottak, munkaidő 
 

 

Az USA Európai Unióval szembeni fejlettségbeli előnyének igen fontos tényezői az alcímben 

jelzettek. Mint például 2000-re az OECD vizsgálatai kimutatják az egy főre jutó GDP 

vonatkozásában ekkor fennálló körülbelül 100:70-es arány mintegy háromnegyed részben 

azzal magyarázható, hogy az USA-ban magasabb a munkaerő igénybevételének szintje és 

csak egynegyed részben magyarázható a munkatermelékenység magasabb szintjével az USA-

ban (OECD 2003c). 

 

1.1 Népesség  
 

A két térségben a lakosság száma  az EU fölényét mutatja. 2004-ben, a 2004-es bővítés előtti 

EU-15-ök lakosság száma (382,3 milló fő), de még az Eurozóna lakossága is (308,4 millió fő) 

meghaladta az USA 292 milliós lakosság számát (OECD (2005)).  Az EU 2004-es és 2007-es 

bővítéseit követően pedig a 456,5 milliósra, majd 486 milliósra bővült EU-s lakosságszám 

immár 194 millió fővel, azaz 1,66 szorosan haladja meg az USA népességét (Eurostat 

(2004)). Ugyanakkor az EU ezen népesség bővülése kizárólag az Unióba újonnan belépő 

országok lakosságának a régi tagországok lakosságához történő hozzáadásából származik. A 

mögöttes folyamatok, például a népesség dinamikája, korösszetétele ezáltal inkább romlottak, 

mint javultak.  

 

Míg 1970 és 2005 között az USA népessége mintegy 44%-kal növekedett, addig az Európai 

Unió (az EU-15-ök)  lakosság száma alig 19%-kal (OECD (2007)). Az eltérő népesség 

növekedési ütemek mögötti két tényező: a meglévő népesség természetes növekedése és a 

netto migráció alakulása.  Ezek a két térségben nagyon különbözőképpen alakultak az elmúlt 

évtizedekben. Az EU-15-ök7 esetében például a nyolcvanas évek elején még a természetes 

népesség növekedés nagyjából hasonló mértékben járult hozzá a népesség 

össznövekedéséhez, mint a pozitív netto migrációs egyenleg. Azonban a  két tényező 

                                                 
7 Mivel a tanulmányban alapvetően az EU-15-ök és az USA fejlődési lehetőségeit vetem össze, itt is igyekszem 
az EU-15-ök  adatait ismertetni, ugyanakkor a népesség  változásaira vonatkozó adatok tendeciájukban nem 
térnek el alapvetően az EU-15-ök és a kibővített 25 vagy 27 tagállamból álló Unió esetében. 
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együttesen is csak kevesebb mint fele akkora népesség növekedési ütemet tudott biztosítani az 

EU-15-öknél, mint az USA-ban.  A 2000-es évek első felére az EU-15-ök népesség 

növekedése kismértékben gyorsult, míg az USA-é némileg lassult, azonban összességében az 

USA népesség növekedése még mindig mintegy 1,5-szerese volt az EU-15-ök népesség 

növekedésének (Eurostat(2005)). 

 

Az EU szempontjából a képet feljavító netto migráció figyelembe vétele nélkül azonban az 

adatok  az EU-15-ök számára sokkal kedvezőtlenebbekké válnak. A népesség természetes 

növekedése a nyolcvanas évek eleji alig több mint 2 ‰-es szintről csaknem a felére csökkent, 

miközben az USA estében a bekövetkezett csökkenés alig 20%-os volt. Önmagában a 

természetes népesség növekedés tehát a 2000-es évek elejére az EU-15-ök esetében már csak 

a népesség szinten tartását (2004-ben mintegy 520 ezer fős, azaz 1,35 ‰-es emelkedését) lett 

volna képes biztosítani, míg az USA-nál még a népesség mintegy évi fél százalékos 

növekedését (Eurostat(2005)).  

 

A netto migráció szintjének az 1980 és 2004 közötti időszakban több mint 3-szorosára 

emelkedése volt az a tényező, mely még a 2000-es évek első évtizedének  elején is biztosítani 

tudta a népesség emelkedését az EU-15-ök országaiban8 (Eurostat(2005a)). Az USA esetében 

ilyen átrendeződésről nem beszélhetünk, a netto migráció szintje évtizedek óta gyakorlatilag 

változatlan szinten maradt. Ezáltal az a helyzet állt elő, hogy migrációs szempontból a 2000-

es évekre az Európai Unió nagyobb befogadó térséggé vált, mint az Egyesült Államok.    

 

A népesség természetes növekedésének változása két tényezőtől függ, egyrészt a népességi 

állományt növelő újonnan születettek számától, másrészt az állományból kilépő elhalálozottak 

számától. Az elhalálozottak számát alapvetően a népesség korösszetétele és az emberek 

várható élettartama befolyásolja. E mutatók alapján Európa és benne az EU országai már most 

is, de az elkövetkező évtizedekben méginkább, egy a modern kori növekedésre orientált 

társadalmak által még nem tapasztalt, s hasonló intenzitással az USA-ban sem végbemenő 

demográfiai folyamaton, nevezetesen a népesség természetes fogyásának folyamatán mennek 

keresztül.  

                                                 
8 Ez azonban nem tűnik tartós tendenciának, az előrejelzések ugyanis az évtized végére a  netto migráció 
szintjének a korábbi mértékűre való visszaállásával számolnak (EPC és EC (2005)) 
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Már a 2000-es évek elején is az USA-nál  több, mint 30%-kal nagyobb lakosság számú EU-

15-ök országaiban a születések száma alatta maradt az USA beli születések számának. Az 

élve születési ráta tehát az EU-ban jelentősen alacsonyabb, mint az USA-ban. Olyannyira, 

hogy az USA 14,2‰-es élveszületési rátáját Írország kivételével egyetlen európai ország sem 

éri el, az országok többségében az élveszületési ráta 8-12‰ közötti, az EU-15-ök egészében 

pedig 10,7‰-es. Megintcsak Írország kivételével egyetlen uniós tagországban sincs a 

halálozási ráta az USA 8,2‰-es halálozási rátája alatt. A halálozási ráta az európai uniós 

országok átlagában 9,3‰. Ebből következően az EU-15-ök országaiban a 2000-es évek elején 

évente több, mint 1 millióval többen haltak meg, mint az USA-ban (UN (2007a)).  

 

A fenti adatokból még következtethetnénk arra is, hogy igazából nincs is komoly probléma az 

európai népesedési helyzettel, hiszen a születési ráták  meghaladják a halálozási rátákat és 

ennek megfelelően, ha csak csekély mértékben is, de többen születnek, mint ahányan 

meghalnak. Ez azonban csak a pillanatnyi állapot. A valós helyzetet az un. „teljes 

termékenységi ráta”9 tükrözi, mely szerint az európai országok nagy többségében a 

termékenységi ráta mélyen a reprodukcióhoz szükséges 2-2,1-es szint alatt van. 2004-ben a 

teljes termékenységi ráta az EU-15-ök országaiban csak 1,54 volt (az EU-25-ök esetében még 

ennél is alacsonyabb 1,49). Ezzel szemben az USA-ban a teljes termékenységi ráta 2,07-es 

szintje gyakorlatilag a reprodukcióhoz ideálisan szükségesnek ítélt szinten volt.  

  

5. ábra 
Termékenységi ráták 
A 15-49 éves koru nők gyermekszáma, 2004 

 
Forrás: http://dx.doi.org/10.1787/478338101107 
                                                 
9 A termékenységi ráta az adott évben születettek száma és az adott évben termékeny életkorban (15-49 éves kor 
között) lévő nők átlagos száma közötti arány (d'Addio, A. C. - M. M. d'Ercole (2005)). 

http://dx.doi.org/10.1787/478338101107�
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Az OECD országok 2004-es termékenységi rátáit mutatja az 5. ábra. Az ábráról is látható, 

hogy a termékenységi ráta nem teljesen egyenletesen alacsony az európai országokban. A 

kelet-európai országokban (köztük a 2004-ben és a 2007-ben csatlakozó országokban) a 

termékenységi ráta némileg még az EU-15-ök termékenységi rátájánál is alacsonyabb. Az 

EU-15-ökön belül Németország és különösen a dél-európai országok 1,3 körüli termékenységi 

mutatói a legkedvezőtlenebbek (EC (2006a). 

 

A termékenységi rátának a reprodukciós szint alatti volta nem azonnal érvényesíti hatását a 

népesség természetes növekedésére. Amennyiben azonban hosszabb távon és folyamatosan 

alatta marad a reprodukcióhoz szükséges szintnek, hatása a korösszetétel eltolódásán keresztül 

hatva, a népesség tartós és csak nagyon nehezen és csak hosszabb időszak alatt 

visszafordítható csökkenését eredményezheti. Az EU-15-ök esetében a termékenységi ráta 

immár a hetvenes évek közepe óta, azaz három évtizede jelentős mértékben alatta van a 2-2,1-

es szintnek. Ezzel szemben az Egyesült Államokban a termékenységi ráta a hetvenes évek 

közepétől a nyolcvanas évek végéig tartó másfél évtizedes hullámvölgyet követően immár 

másfél évtizede eléri a reprodukciós szintet (EC (2006a)).  

 

A demográfiai folyamatok másik jelentős tényezője a várható élettartam meghosszabbodása. 

A hatvanas évek elejétől vizsgálva ennek nagyságát az EU-15-öknél mind a nők, mind a 

férfiak esetében magasabb értékeket találunk, mint az USA-ban. A kezdeti csekély különbség 

az 1960 óta eltelt időszakban a mindkét térségben és mindkét nem esetében végbemenő 

növekedés mellett, 2004-re mindkét nem esetében mintegy 2 évre nőtt. A különbség 

növekedése az időszak második felében ment végbe, a nyolcvanas évektől az EU-15-ök 

országaiban az átlagosan várható élettartam gyorsabban növekedett, mint az USA-ban.  

 

A termékenységi ráta csökkenése és a reprodukcióhoz szükséges szint alatti volta, valamint az 

emberek élettartamának  meghosszabbodása következtében átalakul a népesség 

korösszetétele. A termékenységi ráta csökkenése először még kedvezőnek is tűnhet abból a 

szempontból, hogy az élettartam első szakasza a szokásos gazdasági megközelítésben inaktív 

életszakasz, vagyis ezáltal néhány évtizeden keresztül javul a munkavállalási korban lévők és 

az azon kívüliek közötti arány. Amint azonban az alacsonyabb létszámú évfolyamok 
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munkavállalási korba lépnek, az arány romlani kezd. Az élettartam meghosszabbodása pedig 

közvetlenül, azonnal rontja az arányt.  

 

2. táblázat 
A korösszetétel és az életkori függőségi arányok (eltartottsági ráták) alakulása – 1960-2004, 
% 

korcsoport  1960 1970 1980 1990 2000 2004 

0-19 évesek EU 15 31,8 32,1 29,9 25,3 22,8 22,1 

USA 38,2 37,6 31,6 28,7 28,6 27,9 

20-59 

évesek 

EU 15 52,7 50,4 52,2 54,8 55,4 55,4 

USA 48,5 48,3 52,7 54,7 55,2 55,4 

60 éven 

felüliek 

EU 15 15,6 17,6 18,0 19,9 21,8 22,5 

USA 13,3 14,1 15,6 16,5 16,2 16,7 

        

Teljes 
életkori 
függőségi 
arány 

EU 15 89,9 98,6 91,8 82,5 80,5 80,5 

USA 106,2 107,1 89,6 82,7 81,1 80,3 

Fiatal korú 
életkori 
függőségi 
arány 

EU 15 60,4 63,7 57,3 46,2 41,2 39,9 

USA 78,8 77,9 60 52,5 51,8 50,3 

Idős korú 
életkori 
függőségi 
arány 

EU 15 29,5 35,0 34,4 36,3 39,4 40,6 

USA 27,3 29,2 29,6 30,1 29,3 30,1 

 
Forrás: Saját összeállítás az UN World Population Prospects 2004 revision és az U.S. Census Bureau, 
International Data Base adatai alapján. 

 

A 2. táblázatban az 1960 és 2004 közötti időszakra vonatkozóan mutatom be az EU-15-ök és 

az USA korösszetételre és eltartottságra vonatkozó adatait. A táblázatból látható, hogy az 

1960-tól eltelt évtizedekben az EU-15-ök országaiban, ha csak viszonylag csekély mértékben 
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is, de javult a teljes életkori függőségi arány (azaz az eltartottsági ráta). Ennek oka a 

korösszetétel változásban keresendő. A fiatal korúak (0-19 évesek) népességen belüli aránya 

olyan mértékű esésen (a teljes népességre vetítve 9,1% pont) ment keresztül, mely ebben az 

időszakban még túlkompenzálta az idős korúak (szintén a teljes népességre vetítve 6,9% 

pontos) emelkedését. A korösszetételnek ezek a változásai azonban előrevetítik, hogy ahogy 

az alacsonyabb létszámú évfolyamok elérik a munkaképes korúakat is, úgy csökken egyre 

fokozódó mértékben ezek részaránya az EU-15-ök népességében, s úgy növekszik a ma még 

kedvezőnek tekinthető teljes életkori függőségi arány. Ma még az EU-15-ök országaiban és az 

USA-ban egyenlő arányt képviselnek a 20-59 évesek, azonban ez csak egy pillanatnyi, 

átmeneti helyzet, az EU-15-ök szempontjából a 0-19 éves korúaknál meglévő -6% pontos és a 

60 éven felülieknél meglévő +6% pontos USA-hoz viszonyított eltérés mutatja az EU-15-ök 

demográfiai helyzetének rendkívül veszélyes voltát. 

 

A különböző demográfiai előrejelzések (pl. (UN (2001), UN (2005b), EPC és EC (2005)) 

alapján az európai demográfiai folyamatok kedvezőtlen alakulása  az elkövetkező 

évtizedekben is fennmarad, hiszen ezek nem prognosztizálják a termékenységi ráták 

megemelkedését, ugyanakkor az életkor további meghosszabbodását igen. Emiatt 2050-re a 0-

14 évesek száma az EU-15-ök országaiban10 mintegy 10 millió fővel (15,5%-kal) csökkenni 

fog, s a 15-64 év közöttiek számának csökkenése eléri a 34 millió főt (több, mint 13%). 

Ugyanekkor a 65 éven felüliek számának növekedése meg fogja haladni a 44 millió főt (75%-

os emelkedés) s ebből 28 millió főt fog kitenni a 80 évesnél idősebbek számának emelkedése 

(172%-os emelkedés). Az Európai Unió lakosságának korösszetételében tehát további igen 

jelentős átalakulás, romlás fog bekövetkezni, s ebből következően hasonló mértékű romlása 

várható az idős kori eltartottsági aránynak is (az EU-15-ök esetében a 2004-es 25,5%-ról 

2050-re 51,6%-ra, míg az EU-10-ek esetében a 2004-es 19,6%-ról 50,4%-ra)11.  

 

 

                                                 
10 Ugyanezen időszakban a 2004-ben az Unióba belépett 10 országban a 0-14 évesek száma 3,8 millió fővel, 
vagyis több, mint 30%-kal fog csökkenni, míg a 15-64 év közöttiek száma csaknem 14 millióval, azaz 27%-
kal!!! csökken, s a 65 éven felüliek létszáma 9 millió fővel, vagyis több, mint 88%-kal fog emelkedni, míg a 80 
évesnél idősebbek lélekszámának emelkedése 3,6 milliós lesz azaz ennek a korosztályi csoportnak a létszáma 
csaknem háromszorosára fog  növekedni (EPC és EC (2005)).  
11 EPC és EC (2005) 
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3. táblázat 
Az időskori függőségi ráták (eltartottsági ráták) az ENSZ előrejelzésén alapulóan 

  2000 2020 2050 változás 2000-2050 

EU-15 23 31 49 27 

EU-10 20 28 51 31 

USA 19 24 33 14 

Forrás: UN (2005a)   

 

Ezeknél az uniós szervek által kidolgozott előrejelzéseknél csak kismértékben kedvezőbbek 

az ENSZ előrejelzései12. Mint a 3. táblázatból látható az időskori függőségi arány az Európai 

Unióban már 2000-ben sokkal magasabb volt, mint az USA-ban, de ez  eltörpül ahhoz képest, 

ami 2050-re fog bekövetkezni13.  Az Európai Unióban az időskori függőségi ráta szintje is és 

romlása is sokkal nagyobb lesz az elkövetkező években, mint az USA-ban. A táblázatból arra 

lehet következtetni, hogy az USA csak 20-30 éves késéssel éri el az Európai Unió országai 

által elért arányokat.   

                                     

A korösszetétel idősebb korosztályok irányába történő eltolódásának egy másik 

megnyilvánulási formája, hogy jelentősen megnő a népességen belül a medián kor nagysága. 

Az előrejelzések szerint 2050-re Európában a medián életkor a kétezres évek eleji szinthez 

képest mintegy 10 évvel fog megemelkedni, s el fogja érni a 48 évet (EPC és EC (2005)). Ez 

másként kifejezve azt jelenti, hogy az európai lakosság fele 48 évesnél idősebb lesz.  

 

A lakosság ilyen mértékű elöregedése a társadalom és a gazdaság alkalmazkodó 

képességének, innovatív voltának és dinamikájának súlyos veszélyeztetettségét vetíti előre az 

Európai Unióban. Ennek következtében az elkövetkező évtizedekben a demográfiai 

folyamatokat az Európai Unió növekedési dinamikáját legsúlyosabban bekorlátozó 

tényezőnek tekinthetjük. 

                                                 
12 UN (2005a) 
13 Az Európai Uniónál csak Japánban kedvezőtlenebbek ezek az arányok és csak Japánban növekszik 
erőteljesebben az időskori függőségi arány, vagyis csak a Japán társadalom elöregedése előrehaladottabb az 
Európainál.   
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1.2 Foglalkoztatottság 
 

Mint az 6.ábra is mutatja 1970-től 2000-ig az EU a foglalkoztatottak számát csak mintegy 

28%-kal tudta növelni, miközben az USA-ban csaknem 75%-kal nőtt a foglalkoztatottak 

száma (Prevo, W. (2004)). Így ma még az Eurozónánál is mintegy 16 millió fővel kisebb 

népességű USA-ban, annál 2 millióval magasabb a foglalkoztatottak száma (OECD). 

 

Az Európai Unió egészében a munkaerő állomány nagysága 2004-ben 180 millió fő volt, míg 

az USA-é 148,6 millió (OECD (2005)).  A munkaerő állomány nagyságának vonatkozásában 

tehát az EU előnye jelentősen kisebb az USA-val szemben, mint a lakosság szám 

vonatkozásában. Míg az utóbbinál  az EU előnye 30,7%-os, addig az előbbinél csak 21,6%-

os.  

 

6. ábra  
A munkahelyek számának alakulása az USA-ban és az EU-ban  

foglalkoztatottak, 1970=100  

 
 

Forrás: Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung: Staatsfinanzen 
konsolidieren - Steuersystem reformieren, Jahresgutachten 2003/04, Wiesbaden 2003; 
 

Az ötvenes-hatvanas években Európában még jelentősen magasabb volt a foglalkoztatottsági 

ráta, mint az USA-ban. A hatvanas évek elejétől azonban az EU országainak foglalkoztatási 

rátájában egy több évtizeden át tartó csökkenési, majd stagnálási folyamat indult be, mely 

egészen a kilencvenes évek közepéig tartott. Ezzel szemben az USA foglalkoztatási rátája már 
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a hetvenes évek közepétől14 erőteljes növekedésnek indult, úgy hogy már 1980-ra magasabb 

szintet ért el, mint az EU-15-ök (lásd 7. ábra).  

7. ábra  
A foglalkoztatási ráta alakulása az EU-ban és az USA-ban 

 
Forrás:  WIFO számítások az AMECO adatbázis felhasználásával 

 

A foglalkoztatási ráta növekedése tehát az USA-ban legalább két évtizeddel korábbra tehető, 

mint Európában. Bár az USA foglalkoztatottsági rátája ma már nem növekszik, sőt ha csekély 

mértékben is, de csökken, maga az elért 71,2%-os szint még mindig mintegy 115%-a az 

Európai Unió 62%-os foglalkoztatottsági rátájának (Aiginger,K – Landesmann,M (2002), 

OECD (2005c). A 4. táblázat mutatja a két térségben a foglalkoztatási, a munkaerő részvételi 

és a munkanélküliségi ráták alakulását az elmúlt másfél évtizedben. 

 

Az Európai Unióhoz képest az USA-ban mind a nők (57,1% vs 65,4%), mind a férfiak (72,9% 

vs 77,2%) foglalkoztatottsági rátája magasabb. A legjelentősebb eltérés azonban az 

időskorúak esetében van. Míg az EU-ban 2004-ben az időskorúak foglalkoztatási rátája csak 

41,8%-os volt, addig az USA-ban ez az arány elérte az 59,9%-os szintet (OECD 2005c). A két 

térség ugyanezen sajátosságai jelennek meg abban a tényben, hogy az EU-ban átlagosan 

csaknem öt évvel korábban mennek nyugdíjba az emberek, mint az USA-ban (OECD 2003a). 

Nagyrészt ennek következtében Európában már most mintegy negyedével magasabb az 

időskorúak eltartottsági aránya15 (UN 2005b; UN 2001)). 

                                                 
14 Érdemes felfigyelni az időpontra, hiszen ekkor érik a fejlett világot a korábbi gyors növekedéssel szembeni 
kihívások, megrázkódtatások és látványosan más a két térség reakciója e kihívásokra.  
15 Sajnos mint láttuk az előrejelzések szerint az időskori eltartottsági arány alakulása szempontjából a fejlett 
országok egy súlyos átalakulási folyamat közepénél tartanak, s az időskori eltartottsági arány elkövetkező 
évtizedekben várható romlása Európában jóval jelentősebb, mint az USA-ban. Ez a folyamat rendkívül erős 
igazodási kényszert jelent, s a fejlett világgal szembeni egyik legnagyobb kihívásnak tekinthető.  
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4. táblázat  
A foglalkoztatási, a munkaerő részvételi és a munkanélküliségi ráták alakulása, 1990-2004 

1. Foglalkoztatási ráta   2. Munkaerő részvételi arány  3. Munkanélküliségi ráta 
 1990 2000 2004 
 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

(teljes munkavállalási korú népeség, 15-64 évesek) 
EU-15 61,6 67,3 8,4 63,7 69,5 8,4 65,0 70,8 8,2 
USA 72,2 76,5 5,7 74,1 77,2 4,0 71,2 75,4 5,6 

(nemek szerint, 15-64 évesek) 
EU-15  
férfiak 74,5 79,9 6,7 73,1 78,8 7,2 72,9 78,8 7,5 
nők 48,7 54,7 10,9 54,3 60,3 9,9 57,1 62,8 9,1 
USA  
férfiak 80,7 85,6 5,7 80,6 83,9 3,9 77,2 81,9 5,7 
nők 64,0 67,8 5,6 67,8 70,7 4,1 65,4 69,2 5,5 

(korcsoportok szerint)1 
EU-15  
15-24 
évesek 

46,3 55,3 16,3 42,0 48,8 14,0 40,7 48,2 15,6 

25-54 
évesek 

73,4 78,7 6,8 77,1 82,4 6,5 77,8 83,9 7,3 

55-64 
évesek 

37,8 40,0 5,7 38,6 41,2 6,4 41,8 44,6 6,3 

USA  
15-24 
évesek 

59,8 67,3 11,2 57,7 64,5 10,6 53,9 61,1 11,8 

25-54 
évesek 

79,7 83,5 4,6 80,5 83,7 3,8 79,0 82,8 4,6 

55-64 
évesek 

54,0 55,9 3,3 58,6 60,4 3,0 59,9 62,3 3,8 

1A korcsoportok szerinti adatok második időpontja 2001. 
Forrás:   OECD (2005c) 

 

Arra is érdemes felfigyelni, hogy az USA-ban nem csak a foglalkoztatási adatok 

kedvezőbbek, mint az EU országaiban, hanem a munkaerőpicon való részvételi arány is 

kedvezőbb, vagyis az EU-ban a munkaképes korú népesség magasabb aránya teheti meg, hogy 

ne legyen jelen a munkaerőpiacon. Ez a két térségbeli szociális és jóléti intézmények által 

közvetített illetve megjelenített értékek, célok eltéréseit mutatja.  Ezt mutatja az is, hogy a 

legmagasabb eltérés az időskorúak munkaerőpiacon való részvételi arányát tekintve van. 

Kérdéses, hogy ott kell-e alacsonyabbnak lennie a nyugdíj korhatárnak, ahol tovább élnek az 

emberek? 
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A harmadik különbség, amire felhívom a figyelmet, az az, hogy az Európai Unióban 

gyakorlatilag végig másfél-kétszer olyan magas szintű a munkanélküliség, mint az USA-ban. 

Az Unió munkaerőpiaca tehát sokkal kevésbé rugalmas, mint az USA-é, s ez nem csak a 

munkanélküliekkel kapcsolatosan felmerülő magasabb szociális kiadások terheit veti fel, 

hanem magának a munkaerő allokációnak a minőségét is megkérdőjelezi. 

 

1.3 Munkaidő 
 

 

A ténylegesen munkával töltött idő azonban nem csak az emberek munkában töltött éveinek 

nagyobb száma miatt magasabb az Egyesült Államokban, hanem ott éven belül is lényegesen 

több időt töltenek munkával, mint Európában. Az 5.táblázat részletesen mutatja az éves 

munkaidőket és azok változási tendenciáit az elmúlt évtizedekben. 

5. táblázat  
Országonkénti eltérések a 15-64 éves lakosság éves munkaidejében  
évi munkaidő órában 

 1970 1980 1990 2003 
USA 1936,1 1845,5 1861,4 1821,7
Kanada 1891,7 1770,8 1756,9 1732,7 
Asztrália -- 1878 1865,8 1813,5 
Japán -- 2121 2031 1801 
Svédország 1729,8 1516,8 1560,9 1563,2 
Spanyolország -- 2003,4 1823,9 1800 
Egyesült Királyság 1938,9 1769,1 1767,4 1672 
Norvégia 1784,1 1512,3 1432 1337,6 
Olaszország 1868 1698 1656 1591 
Finnország 1981,8 1849,7 1770,7 1718,3 
Nyugat-Németország 1956,4 1739,1 1566 1423,4 
Franciaország 1902 1742,8 1609,5 1431 
EU (súlyozatlan átlag) 1896,1 1759,8 1679,2 1599,8
Az USA előnye az EU-
val szemben 

2,1% 4,9% 10,9% 13,9 

Forrás: OECD Labour Statistics Database, www.oecd.org/statistics/labour 

 

Európában hosszabbak a szabadságok, több munkaidő vész el táppénz és egyéb hiányzások 

miatt (az USA-ban csak a munkaidő mintegy 2%-a esik ki ilyen okokból, míg Európában 

http://www.oecd.org/statistics/labour�
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ennek 2-3 szorosa), több a hivatalos ünnepnap, rövidebb a heti munkaidő (az USA-ban a 

ténylegesen ledolgozott heti átlagos munkaidő magasabb mint 41 óra, míg Európában ez 

általában 2-3 órával rövidebb, de pl. Olaszországban vagy Franciaországban még a hivatalos 

heti munkaidő is csak 33 óra illetve 36 óra) (Osterkamp, R. (2002)). 

 

Mint a táblázat utolsó sora mutatja az elmúlt évtizedekben az éves munkaidő vonatkozásában 

Európában és az USA-ban ellentétes irányú folyamatok mentek végbe. 1970-ben még alig 

volt különbség a két térségben személyenként évente ledolgozott munkaórák tekintetében. Bár 

a még régebbi időszakokra még ennél is kevesebb országról állnak rendelkezésre adatok, de 

például  az 1960-ra négy európai ország meglévő adatainak átlagolásával kijövő 2027,8 

óra/év, ha csak 1,6%-kal is, de még meghaladta az Egyesült Államok aktuális 1936,1 óra/éves 

adatát. Alig több mint három évtized alatt azonban az európai országokban – meglehetős 

egyöntetűséggel – nagyjából 19%-kal csökkent az emberek által évente ledolgozott 

munkaórák száma. Eközben az USA-ban csak 6%-os csökkenés következett be. A két folyamat 

összesített eredményeként mára az USA-ban a foglalkoztatottak csaknem 15%-kal több időt 

töltenek munkával, mint Európában.  

 

Ezek a munkaidőre vonatkozó adatok mutatják legélesebben azt, hogy milyen jelentős 

eltérések vannak az EU országok és az USA  lakosságának érték hierarchiájában illetve az 

annak alakulására ható szabályozási környezetben. Míg az EU országainak lakossága 

egyöntetűen és következetesen a több szabadidőt választotta a magasabb jövedelemmel 

szemben, addig ez az USA lakossága esetében fordítva volt.  
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8. ábra  
A munkaképes korúak heti átlagos munkaideje, 1960-2004 

óra 

 
Forrás: Ngai, L. R. – Pissarides, C. A. (2006) 

 

 

1.4 A munkafelhasználás eltérő tendenciái mögötti tényezők és 
következményeik 
 

 

A fenti tényezőket összevontan az irodalomban (Gidehag,F - Öhman (2002)) LS (labour 

supply) aránynak nevezett hányados tükrözi, melyet a munkaerő kihasználtsági rátájának 

nevezhetünk16 (lásd. 6. táblázat). A táblázat mutatja, hogy az Egyesült Államokban a 

munkaképes korú lakosság potenciális munkaideje 10-50%-kal, átlagosan mintegy 

egyharmadával (a nagyobb európai országok többsége a táblázat vége felé található) jobban 

van hasznosítva, mint Európában.  

 

Ebből viszont egyenesen következik, hogy amennyiben az EU országai fel akarnak zárkózni 

az USA-hoz az egy főre jutó GDP vonatkozásában, akkor vagy sokkal gyorsabb 

termelékenység növekedési ütemet kell produkálniuk az USA által megvalósított 

termelékenység növelésnél, s ezáltal Európában az USA-belinél jelentősen magasabb 

termelékenységi szintet elérniük, vagy fel kell adniuk a befektetett munkamennyiség 

                                                 
16 Ez az arány megmutatja, hogy az aktuális ledolgozott munkaórák száma a munkavállalási korú népességen 
belül (16-64 évesek) hogyan viszonyul e korosztályok összesített munkaidejéhez. 
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csökkentésének évtizedek óta tartó tendenciáját s igen jelentős mértékben meg kell emelniük a 

befektetett munkamennyiséget.  

6. táblázat 
Az LS arány az USA-ban és néhány Európai országban 2000-ben 

 

 LS arány 
USA 0,74 
Egyesült Királyság 0,67 
Svájc 0,67 
Svédország 0,66 
Finnország 0,63 
Dánia 0,62 
Írország 0,59 
Görögország 0,58 
Spanyolország 0,57 
Hollandia 0,55 
Németország 0,53 
Franciaország 0,53 
Belgium 0,51 
Olaszország 0,48 

Forrás: Gidehag,F - Öhman (2002)  és  Bergström – Gidehag (2004) 

 

Előbbi, vagyis az USA-énál gyorsabb termelékenység növekedési ütem és magasabb 

termelékenységi szint elérése azt feltételezné (vagy kívánná meg), hogy a tudományos és 

technológiai fejlődésben, az innováció, a menedzsment, a munkavállalók minősége terén az 

Európai Unió országai jelentősen haladják meg az Egyesült Államok által produkált 

eredményeket, vagyis hogy az Európai Unió országai legyenek az élenjárók, az úttörők.  

 

Utóbbiról, vagyis a befektetett munkamennyiség jelentős emeléséről már az eddigiek alapján 

is sokkal többet mondhatunk, nevezetesen, hogy ezt mind a vázolt demográfiai folyamatok, 

mind azok a munkaerő igénybevételére az elmúlt évtizedekben kialakult és alapvetően az 

európai társadalmak értékválasztásaira visszavezethető tendenciák, melyeket épp az imént 

mutattunk ki erősen valószínűtlenné teszik.       
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2. Termelékenység 
 

 

A GDP növekedésének másik tényezője a termelékenység növekekedése. Az EU egészen a 

kilencvenes évekig, mondhatni jó ütemben közelítette az USA termelékenységi szintjét, 

hiszen az USA-ban növekvő, míg az EU-ban csökkenő foglalkoztatási ráták ellenére az egy 

főre jutó GDP tekintetében az EU közelített az USA-hoz. A kilencvenes évekre azonban az 

EU termelékenység növekedési ütembeli előnye eltűnt, sőt a jelen évtizedben már az USA-

ban növekszik gyorsabban a termelékenység. Az EU lassuló és az USA gyorsuló 

termelékenység növekedési tendenciája már évtizedek óta tartó folyamat (lásd 7.  táblázat). 

 

7. táblázat  
A termelés, a termelékenység (egy foglalkoztatottra jutó termelés) és a teljes tényező 
termelékenység (a termelési tényezők egységére jutó termelés – Totalfactor productivity) 
növekedési üteme az EU-ban és az USA-ban 

                                              
 GDP                   termelékenység                   TFP 

EU USA EU USA EU USA 
1970/1980 3,0 3,2 2,6 0,8 1,6 0,7 
1980/1990 2,6 3,2 2,1 1,4 1,1 0,9 
1990/2000 2,1 3,2 1,7 1,8 1,2 1,3 
2000/2005 1,5 2,8 0,8 2,6 0,3 1,5 
       
ütemváltozás       
80-as vs. 70-es évek -0,4 0,0 -0,6 0,5 -0,5 0,2 
90-es vs. 80-as évek -0,5 0,0 -0,4 0,5 0,1 0,4 
2000-es vs. 90-es 
évek -0,6 -0,4 -0,9 0,8 -0,9 0,2 

 

Forrás: Aiginger,K – Landesmann,M (2002) ill. saját számítások EU (2005) adatai alapján 

 

Mára azonban a helyzet az EU szempontjából már-már drámaivá vált. A 9. és az 10. ábra jól 

mutatják  a változó tendenciákat. 
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9. ábra  
Az EU egy főre és egy foglalkoztatottra jutó GDP-jének szintje az USA-hoz viszonyítva  

 
 

 az egy főre jutó GDP vásárlóerő paritáson 
 az egy foglalkoztatottra jutó GDP vásárlóerő patitáson 

 

Forrás: Aiginger,K – Landesmann,M (2002) 

 

10. ábra 
A munkatermelékenység növekedése egy munkaórára számítva 

  
 

Forrás: Kok,W (2004) 
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3. A GDP növekedésének felbontása 

 
 

3.1 Termelékenység és munkamennyiség 
 

 

A GDP növekedés sokféle módon magyarázható. A vizsgálat jelen szakaszában egy termelési 

függvény szerű megközelítést alkalmazunk17. Eszerint a GDP növekedés részben a befektetett 

munka mennyiségének növekedéséből származik (változatlan termelékenység mellett), 

részben pedig a termelékenység növekedéséből (változatlan munkamennyiség mellett).  

 

Ennek megfelelően az egy főre jutó jövedelem egyenlő a munkatermelékenység (egy 

ledolgozott órára jutó GDP) szorozva az egy lakosra jutó ledolgozott órákkal. Ez utóbbi 

tényezőt tovább bontva, ez egyenlő: az egy foglalkoztatottra jutó ledolgozott órák mennyisége 

szorozva az egy lakosra jutó foglalkoztatottak számával. Képletben: 

Y/P = Y/H * H/E * E/P 

 

Ahol: Y az előállított összjövedelem, vagyis a GDP; P a lakosság száma; H a ledolgozott 

munkaórák összmennyisége; E a foglalkoztatottak száma. 

 

Amennyiben az E/P-t azaz a foglalkoztatottsági rátát tovább bontjuk, akkor ez egyenlő:  

 

E/P = E/L * L/P1564 * P1564/P 

 

Ahol: L a teljes munkaerő állomány; P1564  a lakosság munkaképes korban lévő része (azaz a 

15 és 64 év közöttiek). 

 

                                                 
17 A gazdasági növekedésnek, a növekedés tényezőinek az ilyen típusú megközelítése a növekedéselméleti 
tradíció fővonulatát követi. Ennek a megközelítésnek a legjelentősebb képviselői, illetve írásai: Robert M. Solow 
(lásd. pl. Solow, R. M. (1956)), Paul M. Romer (pl. Romer P. M. (1986) ill. (1990)), Kenneth J. Arrow (pl 
Arrow, K. J. (1962)), Robert J. Barro (pl. Barro, R. J. (1991)).  
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Összesítve tehát: 

 

Y/P = Y/H * H/E * E/L * L/P1564 * P1564/P 

 

Vagyis az egy főre jutó jövedelem egyenlő az egy ledolgozott munkaórára jutó jövedelem, az 

egy foglalkoztatott által ledolgozott munkaórák száma, a munkaerő állomány egységére jutó 

foglalkoztatottak, az egy munkaképes korúra jutó munkaerő állomány és az egy lakosra jutó 

munkaképes korúak számának szorzatával.  

 

Természetesen a növekedési rátákra is felírható ugyanez az összefüggés: 

 

∆logY/P = ∆logY/H + ∆logH/E + ∆logE/L + ∆logL/P1564 + ∆logP1564/P    

 

A fenti egyenlőségeknek megfelelően, a Groningen Growth and Development Centre 

adatbázisának adatai alapján nézzük meg, hogy az EU-15-ök USA-hoz viszonyított 

elmaradásához az egyes tényezők, milyen mértékben járulnak hozzá (8. táblázat). 

 

8. táblázat 
Az EU-15-ök és az USA közötti fejlettségbeli különbségek szintjének felbontása   

2002, USA termelékenységi szint=100 

 

az egy 
munka-

órára jutó 
GDP az 
USA %-

ában 

a ledol-
gozott 

munka-
órák 

hatása 

az egy 
foglalkoz-
tatottra 

jutó GDP 
az USA 

%-ában1 

a 
munkaerő
-állomány 
foglalkozt

a-
tottságána
k hatása 

a munka- 
képes 

korúakból 
a 

munkaerő
-

állományt 
alkotók 

arányána
k hatása 

a 
népességb

ől  
munkaké

pes 
korúak 

arányána
k hatása 

egy főre jutó 
GDP az USA 

%-ában2 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

USA 100,0 0,0 100,0   0,0   0,0  0,0 100,0 

EU-15 94,0 -15,0 79,0 -1,4 -5,7 0,1  72,1 
 

1 Az 1. és 2. oszlopok összege. 

2 A 3., 4., 5. és 6. oszlopok összege.    
Forrás: McGuckin, R – Ark, B. Van (2005) 
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A táblázat alapján megállapítható, hogy az USA és az EU egy főre jutó jövedelmében 2002-

ben fennálló 27,9%-os különbségből csak 6% (azaz a különbségnek hozzávetőleg egyötöde) 

tudható be a munkatermelékenység alacsonyabb szintjének az EU-ban. Nagyjából 

ugyanekkora (-5,7%-os) hatása van annak, hogy a munkaképes korú népességből Európában 

kisebb arányban jelennek meg az emberek a munkaerőpiacon, vagyis a munkaképes 

korúaknak alacsonyabb százaléka alkotja a munkaerő állományt. A legjelentősebb hatású 

tényező, mely önmagában 15%-kal mérsékli az USA-belihez képest Európában a jövedelmet, s 

a két térség fejlettségbeli különbségének mintegy 60%-át adja, az az egy-egy foglalkoztatott 

által ledolgozott munkaidő hossza. Ezen tényezőknek a jövedelmi különbségre gyakorolt 

hatását mutatja a 11. ábra 1990-2002 között. 

 

Ha ugyanezen az adatbázison alapulóan megnézzük, hogy hogyan alakultak ezen tényezők 

1990 és 2002 között, azt látjuk, hogy míg az Egyesült Államokban évi átlagban 0,3%-kal nőtt 

az egy ember által ledolgozott munkaórák száma, addig az EU-ban ez évente átlagosan 0,4%-

kal csökkent. Az évi 0,7%-os különbség jelentősen felülmúlja az EU javára ebben az 

időszakban kimutatott évi 0,4%-os óránkénti termelékenység növekedési előnyt. 

 

Összességében azt a megállapítást tehetjük, hogy az EU esetében a kimutatott 

munkaráfordításnak és különösen az évi munkaórák hosszának mérséklődése egy olyan 

folyamat, melyet a társadalmak gazdagodásával párhuzamosan tulajdonképpen 

természetesnek is tekinthetünk. Ami sokkal inkább magyarázatot igényelhet, az az, hogy miért 

nem következett be hasonló arányú munkaráfordítás csökkenés az USA esetében is? 

Mindenesetre a munka igénybe vételével, a foglalkoztatással és különösen a munkaidő 

hosszával kapcsolatos különbségek a két térség között a lakosság és ennek következtében a 

politikai szféra értékrendjében, értékválasztásaiban meglévő illetve részben éppen a vizsgált 

időszakban kialakult alapvető eltérésre mutatnak rá, s ugyanakkor ezek az EU-15-ök USA-tól 

való fejlettség beli elmaradásának 80%-át magyarázzák. 
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11. ábra 
Az Európai Unió és az USA jövedelmi szintje közötti különbség összetevői 

 
    a termelékenység hatása   a foglalkoztatási ráta hatása   a ledolgozott munkaórák hatása 

Forrás: A GGDC adatai alapján Ark (2003) 

 

 

3.2 További részletezés 
 

A GDP növekedésének egy másik felbontása szerint a GDP előállításához felhasznált 

munkamennyiséget (ill. ennek változását) részben a foglalkoztatottak számára (ill. ennek 

változására) részben az egy foglalkoztatott által ledolgozott munkaórák számára  (ill. ennek 

változására) bonthatjuk fel. Ugyanígy az óránkénti munkatermelékenységet  (ill. ennek 

változását) a tőke mélyülésre18 (ill. ennek változására)  illetőleg a teljes tényező 

termelékenységre (TFP) (ill. ennek változására)19 bonthatjuk fel.  

A 9. táblázat ezen felbontásoknak megfelelően mutatja a hatvanas évek közepétől az EU és az 

USA GDP növekedését és ennek magyarázó tényezőit.  

 

 

                                                 
18 Az About meghatározása szerint a tőke mélyülés a tőkeintenzitás, vagyis a munka egységére jutó tőke 
mennyiségének növekedése. Makroökonómiai  összefüggésben ez a kifejtett munkaórákra jutó tőkeállomány 
nagyságával mérhető. 
 
19  Definíció szerint a TFP-nek tudható be minden változás az output nagyságában, mely nem származik az 
inputok változásából.  
A Wikipédia által alkalmazott jelölések szerint:  Y = A * Kα * L1-α, ahol A jelöli a TFP-t, K a tőke-, L a munka 
mennyiséget. 
A tanulmányban található tőke és termelékenység méréssel kapcsolatos fogalmakkal rendkívül részletesen 
foglalkozik az OECD két módszertani kézikönyve: OECD (2001a) és OECD (2001b). 
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9. táblázat 
Az USA és az EU-15-ök GDP növekedésének felbontása 

  1966-
1970 

1971-
1980 

1981-
1990 

1991-
1995 

1996-
2000 

1996-
2002 

USA 
GDP 3,4 3,2 3,1 2,4 4,0 3,2 
Munkamennyiség 1,6 1,6 1,7 1,3 2,4 1,5 

Ledolgozott munkaóra/fő 0,8 0,5 0,1 0,2 0,4 0,2 
Foglalkoztatottak 2,4 2,1 1,8 1,1 2,0 1,3 

Munkatermelékenység 
(óránkénti) 1,8 1,6 1,4 1,0 1,6 1,7 

TFP 1,2 1,1 1,1 0,8 1,2 1,1 
Tőkemélyülés 
(tőke/munkaóra) 0,6 0,5 0,3 0,2 0,4 0,6 

 EU-15 
GDP 5,0 3,2 2,4 1,7 2,6 2,2 
Munkamennyiség -0,7 -0,6 0,1 -0,7 1,1 0,9 

Ledolgozott munkaóra/fő -0,9 -0,9 -0,6 -0,5 -0,3 -0,3 
Foglalkoztatottak 0,2 0,3 0,7 -0,2 1,4 1,2 

Munkatermelékenység 
(óránkénti) 5,6 3,8 2,2 2,4 1,6 1,4 

TFP 3,8 2,4 1,5 1,4 1,2 0,9 
Tőkemélyülés 
(tőke/munkaóra) 1,8 1,4 0,7 1,0 0,4 0,5 

 USA – EU-15 
GDP -1,6 0,0 0,7 0,7 1,4 1,0 
Munkamennyiség 2,3 2,2 1,6 2,0 1,3 0,6 

Ledolgozott munkaóra/fő 0,1 0,4 0,5 0,7 0,7 0,5 
Foglalkoztatottak 2,2 1,8 1,1 1,3 0,6 0,1 

Munkatermelékenység 
(óránkénti) -3,8 -2,2 -0,8 -1,4 0,0 0,3 

TFP -2,6 -1,3 -0,4 -0,6 0,0 0,2 
Tőkemélyülés 
(tőke/munkaóra) -1,2 -0,9 -0,4 -0,8 0,0 0,1 

  Forrás: EU (2004a) 

 

3.2.1 Munka mennyiség 
 

 

A táblázat adatai alapján néhány fontos sajátosságára mutathatunk rá az USA illetve az EU 

fejlődési sajátosságainak. Először is láthatjuk, hogy a kifejtett munka mennyiségének 
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növekedését tekintve az USA a vizsgált több mint négy évtized egészében „kedvezőbb” 

adatokat produkált, mint az EU, vagyis a kifejtett munka mennyisége az egyes időszakok 

mindegyikében az USA-ban nagyobb növekedést vagy kisebb csökkenést mutat mint az EU-

ban. Igaz ez a munkamennyiség mindkét összetevőjére külön-külön is. 

 

A GDP növekedés magyarázatában is sokkal fontosabb szerepe van az USA-ban a munka 

mennyiség növekedésének, mint az EU-ban. Az USA-ban ugyanis gyakorlatilag a vizsgált 

időszak egészében a GDP növekedésnek legalább a fele tudható be a munkamennyiség 

növekedésének. Eközben az EU-ban egészen a kilencvenes évek közepéig a felhasznált 

munka mennyiségének változása nemhogy hozzájárult a GDP növekedéséhez, hanem éppen 

csökkentőleg hatott arra. Ez fordítva, a termelékenység oldaláról vizsgálva a kérdést azt 

jelenti, hogy az EU esetében a termelékenység növekedése a legutóbbi időszakig több mint 

száz százalékban magyarázza a növekedést. 

 

Ebből viszont egyenesen következik, hogy az EU gazdasági növekedése különösen érzékeny a 

termelékenység növekedésére és annak hosszú távon legjelentősebb tényezőjére a technikai 

fejlődés ütemére.  

 

3.2.1.1 Foglalkoztatás 
 

Különösen jelentős szerepe volt az USA GDP-jének növekedésében a vizsgált időszak 

egészében a foglalkoztatás növekedésének. Ennek részaránya a növekedést magyarázó 

tényezők között az USA esetében még akkor is elérte a 40%-ot (az 1995-2002 közötti időszak 

1995-2000-hez képest bekövetkezett módosulására gondolok), amikor a rossz konjunkturális 

helyzet miatt a foglalkoztatás éppen alacsony szintű volt. A vizsgált időszak nagyobb 

részében azonban (bár fokozatosan csökkenő arányt elérve) a foglalkoztatás növelése az USA 

GDP növekedésének felét-kétharmadát magyarázza. Az is figyelemre méltó, hogy az USA-

ban, bár vannak hullámzások a foglalkoztatottak számának bővülésében, ezek mégis inkább 

csak konjunkturális jellegűnek tűnnek, s az adatokból összesítve  csak kismértékű  növekedési 

ütem csökkenés látszik kirajzolódni.  
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Az EU esetében a foglalkoztatottság bővülése minden egyes időszakban sokkal csekélyebb 

szerepet játszott a GDP bővülésének magyarázatában. Mégis a változást sokkal 

jelentősebbnek tekinthetjük, hiszen míg a vizsgált időszak első felében a foglalkoztatás 

bővülése csak 5-10%-ban magyarázza az EU GDP-jének bővülését, addig az időszak végén 

(igaz egy átmeneti foglalkoztatás csökkenést követően), a foglalkoztatás bővülése már több 

mint 50%-ban ad magyarázatot az EU GDP-jének bővülésére. (Ha a kilencvenes évek EU 

foglalkoztatásbeli ellentétes tendenciái mögötti trend változást nézzük, ezt akkor is 

jelentősnek tekinthetjük, hiszen az évtized egészét tekintve a foglalkoztatás bővülése a GDP 

növekedés mintegy 30%-ára ad magyarázatot.) 

 

Összesítve azonban az USA a hatvanas évek második felében évi 2,2%-os, a hetvenes 

években évi 1,8%-os, a nyolcvanas években évi 1,1%-os és még a kilencvenes években is évi 

0,9%-os GDP növekedés többletre tett szert az EU-val szemben a foglalkoztatottság gyorsabb 

bővüléséből származóan, s ezek a három és fél évtized alatt összegződő ütemkülönbségek a 

két térség mai fejlettségbeli különbségének jóval több, mint 100%-át magyarázzák. 

 

3.2.1.2 Munkaidő 
 

Ha a munka mennyiség másik, a GDP változásra kisebb befolyást gyakorló tényezőjét, a 

munkaidőt tekintjük, akkor láthatjuk, hogy az USA a kezdeti jelentős munkaidő csökkenést 

követően időszakról időszakra javuló adatokat produkált, s a kilencvenes években a 

ledolgozott munkaidő már pozitívan járult hozzá növekedéséhez. Eközben az EU esetében 

sokkal kevésbé egyértelmű a tendencia váltás, hiszen a kezdeti, egy kicsit még az USA-énál is 

erőteljesebb munkaidő csökkenést ismételten produkálva, majd időszakról időszakra az USA-

nál csak szerényebb javulást felmutatva, még az időszak végén is a GDP növekedéséhez 

negatívan hozzájáruló adatokat regisztrálhatunk20.  

 

                                                 
20 A munkaidő vonatkozásában bekövetkezett eltérő fejlemények látványosan mutatják a két társadalom eltérő 
reakcióit előbb a hetvenes évek árváltozásaira, majd az ennek nyomán bekövetkező neoliberális-neokonzervatív 
forradalomra, végül a kilencvenes évek globalizációs és technológiai kihívásaira.  A folyamatban lévő munkaidő 
csökkenési tendenciákat az USA egyetlen évtized alatt lelassította, majd megállította, míg Európa erre csak 
három évtized alatt volt képes. Ez az értékeknek, a struktúrák merevségének és az ebből következő 
adaptivitásnak nagyon eltérő voltát mutatja a két térségben.   
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A munkaidő két térségbeli ellentétes tendenciáinak következtében az USA a hetvenes 

években évi 0,4%-os, a nyolcvanas években évi 0,5%-os, míg a kilencvenes években már évi 

0,7%-os, vagyis az egész vizsgált időtartam alatt fennálló és növekvő nagyságú GDP 

növekedés előnyre tett szert az EU-val szemben. Összesítve azonban ezek a hatások már 

mintegy egyötödével növelik az USA GDP-jét az EU-éhoz képest (vagy méginkább 

csökkentik az EU GDP-jét az USA-éhoz képest), s ez a két térség közötti mai fejlettségbeli 

különbségnek több mint a felét indokolja.          

 

3.2.2 Munka termelékenység 
 

Áttérve a GDP növekedését meghatározó másik tényező csoportra, a munka termelékenység 

növekedésére, láthatjuk, hogy a vizsgált időszakban a két térségben merőben más volt a 

szerepe, súlya a GDP növekedésének elősegítésében. Míg ugyanis az Egyesült Államokban a 

munka termelékenységének növekedése általában csak 50% körüli arányban járult hozzá a 

GDP növekedéséhez (különösebb ingadozások  és érzékelhető részerány változási tendencia 

nélkül), addig az Európai Unióban a termelékenység növekedése a GDP növelésének 

hagyományosan elsődleges forrása volt, ugyanakkor az időszak egészét tekintve rendkívül 

komoly ingadozásokat, egészében pedig egyértelmű és jelentős csökkenést mutatott.  

 

A hatvanas évek második felében az EU-ban a termelékenység növekedési üteme még 

rendkívül magas volt, s bár a hetvenes évekre ez az ütem már jelentős mértékben csökkent, 

azonban még ekkor is jóval több, mint kétszeresen haladta meg az USA termelékenység 

növekedési ütemét. Ez az ütemkülönbség ekkor még elegendő volt ahhoz, hogy kompenzálja 

az USA dinamikusan növekvő és az EU csökkenő munkamennyiségéből származó hátrányt.  

A nyolcvanas években felgyorsuló (az előző évtizedben mintegy egyharmadával, míg a 

nyolcvanas években több, mint negyven százalékkal csökkent az EU termelékenység 

növekedési üteme) EU-s termelékenység növekedési ütem csökkenés nyomán a kilencvenes 

évtized egészére még mindig fennmaradt, alig 0,7%-os EU-s termelékenység növekedési 

előny azonban már annak ellenére nem volt elegendő az USA GDP növekedéséhez hasonló 

eredmények elérésére, hogy az EU ekkor némi (0,3%-os) relatív pozíció javulást ért el a 

kifejtett munkamennyiség terén.  
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A kilencvenes évek két fele ellentétes tendenciákat mutat az EU termelékenység 

növekedésében. Míg az évtized első felében úgy tűnt megáll a korábbi termelékenység 

növekedési ütem csökkenési tendencia, sőt még egy minimális mértékű gyorsulás is 

bekövetkezett. Az évtized második felében azonban a lassulás ismét folytatódott, s így az 

évtized egészét tekintve az előző évtizedhez képest mintegy további tíz százalékos ütem 

csökkenést tapasztalhattunk.      

 

Összességében tehát a kilencvenes évek elejéig az USA-ban is csökkenő termelékenység 

növekedési ütem csökkenési tendenciát az USA a későbbiekben sikeresen megfordította, míg 

ez a tendencia váltás az  EU-ban nem következett be. 

 

3.2.2.1 Teljes tényező termelékenység 
 

A munka termelékenység növekedést meghatározó két összetevő közül mindkét térségben és 

a vizsgált időszak egésze folyamán a növekedésre a teljes tényező termelékenység 

növekedése gyakorolt jelentősebb hatást. Az azonban már eléggé jelentős eltéréseket mutat, 

hogy mennyivel erősebb a hatása a termelékenység növekedésére a TFP növekedésének, mint 

az egy ledolgozott órára jutó tőkeállomány bövülésének. A két tényező növekedési adataiból 

hányadost képezve azt tapasztaljuk, hogy az USA-ban ez inkább növekvő nagyságú, vagyis az 

idő előrehaladtával egyre nagyobb súlyú a TFP növekedésének hatása az egységnyi munkára 

jutó tőke bővülésének hatásához képest. Ugyanakkor az EU-15-öknél tendenciájában inkább 

állandó (az USA-énál alacsonyabb) arányt találunk (lásd 10.táblázat).  

 

10. táblázat 
A TFP növekedés és az egy munkaórára jutó tőkebővülés termelékenység növekedésre 
gyakorolt hatásának aránya 

 1966-
1970 

1971-
1980 

1981-
1990 

1991-
1995 

1996-
2000 

1996-
2002 

TFP/tőkebővülés       
EU-15 2,1 1,7 2,1 1,4 3,0 1,8 
USA 2,0 2,2 3,7 4,0 3,0 1,8 

Forrás: Saját számítások a 9. táblázat alapján 
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Egészen a kilencvenes évek közepéig a TFP növekedésének abszolút szintje magasabb az EU-

ban. A kezdeti több, mint háromszoros különbség azonban előbb (a hetvenes évekre) kicsivel 

több, mint kétszeresre, majd  (a nyolcvanas évekre) már kevesebb, mint másfélszeresre 

csökken, hogy azután (a kilencvenes évek második felében) a két térség TFP növekedése 

kiegyenlítődjön. Sőt, ha a kétezres évtized  első felét is figyelembe vesszük (lásd az AMECO 

Database adatait), akkor már az USA-ban tapasztalhatunk jelentősen magyasabb, mintegy 

háromszor gyorsabb ütemű TFP növekedést. (A jelen évtized első felében az EU-ban csak 

összesen 2%-kal, azaz évi kevesebb, mint 0,4%-kal nőtt a TFP, míg az USA-ban összesen 

6,5%-kal, azaz évi több, mint 1,2%-kal nőtt a TFP.) Összességében tehát a vizsgált 

időszakban az EU pont azon tényező vonatkozásában, melyben az időszak elején még 

legnagyobb volt az előnye, teljes mértékben elvesztette ezen előnyét. Mégpedig a 9. táblázat 

adatai alapján kizárólagosan saját TFP növekedési ütemének lassulása miatt.  

 

3.2.2.2 Tőke mélyülés 
 

A termelékenység növekedés másik tényezője a tőke mélyülés, az egy munkaórára eső tőke 

bővülése, azaz a tőkésedés elmélyülése az időszak nagy részében az EU-ban sokkal 

jelentősebben járult hozzá a termelékenység növekedéséhez, mint az USA-ban. Egészen a 

kilencvenes évek közepéig hozzájárulása az EU növekedéséhez 3-5 szöröse az USA GDP 

növekedéséhez való hozzájárulásának, s ez ebben az időszakban akár évi 1%-os relatív GDP 

növekedési pozíció javulást is biztosított az EU számára. Az ezt követő fél évtizedben 

azonban a hozzájárulás mértéke a két térségben kiegyenlítődni látszik. Erre az időszakra az 

EU beli hozzájárulás mértéke lecsökkent a kiinduló szint mintegy egynegyedére-egyötödére, 

míg az USA-é (egy hullámvölgyet követően) gyakorlatilag változatlan maradt.  

 

Az EU esetében, ahol a munka mennyiség alakulásában tendencia váltást lehetett kimutatni, 

az adatokból megállapítható, hogy az egységnyi munkára jutó tőke hozzájárulásának hatása a 

termelékenység növekedésére ellentétes mozgást mutat a munka mennyiségének mozgásával. 

Amikor a munka mennyiségben pozitív irányú elmozdulás történik, akkor az egységnyi 

munkára jutó tőke hozzájárulása a termelékenység növekedéséhez visszaesik és fordítva. Ez 

az EU gazdaságának rugalmatlanságát mutatja, hiszen ilymódon az EU csak mérsékelten 

képes kihasználni a felhasznált többlet munka mennyiségének termelés növelő hatását. 
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3.3 TFP és tőke mélyülés – ICT‐nem ICT 
 

Az előzőekhez hasonló elemzésre adnak lehetőséget a következő  ábrák (lásd 12-15. ábra), 

ahol az Európai Bizottság Gazdasági és pénzügyi igazgatóságának munkatársai által, de a 

Groningen Growth and Development Centre adatbázisán alapulóan van kimutatva, hogy az 

elmúlt évtizedekben a termelékenység növekedéséhez milyen arányokban járult hozzá a tőke 

mélyülés illetve a TFP, méghozzá az eddigiekhez képest azzal a többlettel, hogy az ábrák 

készítésénél szét lettek választva az ICT21-vel összefüggő és az ICT-vel össze nem függő 

komponensek. Az ábrák készítésénél csak  4 EU-s tagállamot  vettek figyelembe. E négy 

tagállam22 azonban az EU termelékenység növekedésének több, mint felét adja, s 

adatváltozási tendenciáik jól közelítik az EU egészének tendenciáit. 

 

A 12.ábra világosan mutatja, hogy az egész ábrázolt időszakban az ICT tőke mélyülés 

termelékenység növelő hatása az USA-ban felülmúlta az EU-4-eknél tapasztalt hatását. Az is 

látható, hogy bár a kilencvenes évek második felében a beruházások az ICT berendezésekbe 

pozitívan hatottak az EU-4-eknél a munka termelékenységének növekedésére, azonban a 

növekedési dinamika sokkal kevésbé erőteljes, mint az USA-é, s emiatt ez a hozzájárulás a 

termelékenység növekedéséhez lényegesen alacsonyabb, mint az USA-ban. Ezért az ICT 

tőkemélyülés hozzájárulásának nagyságában fennálló különbség az USA javára kiszélesedett. 

12. ábra 
Az ICT tőkemélyülés hozzájárulása a termelékenység növekedéséhez 

 
Forrás: EU (2004a) 

                                                 
21 Az ICT az Information and Communication Technologies rövidítése. Az ICT-nek egy részét alkotja a 
tanulmányban többhelyütt említett IT (Information Technologies) kategória. Előbbiben az információs 
technológiákon ill. szektorokon kívül a kommunikációs technológiák és szoftverek is benne foglaltatnak. Erre 
vonatkozóan lásd a 15. táblázat felosztását.  
22 Németország, Franciaország, az Egyesült Királyság és Hollandia. 
 



 32

A 13. ábráról  látható, hogy a nem-ICT tőke mélyülés hozzájárulása a termelékenység 

növekedéséhez majdnem a teljes vizsgált időszakban jelentősen magasabb az EU-4-eknél, 

ugyanakkor nagysága a nyolcvanas évek második felének és a kilencvenes évek elejének 

kivételével végig erősen csökkenő. A kilencvenes évek második felében a nem-ICT 

tőkemélyülés zuhanásszerűen  visszaeső hozzájárulása a termelékenység növekedéséhez 

részben a magasabb munkaerő részvételi arányhoz viszonyítva relatíve alacsony beruházási 

szintnek köszönhető, részben egyéb tényezők hatásának, például a demográfiai 

változásoknak. 

 

13. ábra 
A nem-ICT tőkemélyülés hozzájárulása a termelékenység növekedéséhez 

 
Forrás: EU (2004a)  

 

Ezzel szemben az USA a kilencvenes évek második felében a nem-ICT tőke ráfordításinak 

némileg gyorsuló ütemét valósította meg, s az évtized végére már a nem-ICT tőke mélyülés 

termelékenységnöveléshez történő hozzájárulása terén is az USA-nál magasabb adatokat 

találunk, mint az EU-4-eknél. Különösen fájdalmas lehet az EU szempontjából a két 

térségben tapasztalható ellentétes tendenciák dinamikája. 

 

Ugyanakkor, mint az ábráról szintén leolvasható, az USA a nyolcvanas években szintén 

elszenvedett egy hasonló, vagy még nagyobb dinamikát mutató nem-ICT tőkemélyülés 

termelékenység növeléshez történő hozzájárulás visszaesést, s ezen a kilencvenes évek 

elejétől sikeresen változtatott. Ez az EU-4-ek számára is mutatja, hogy ezeken a - nem a 

technológiai haladás középpontjában álló - területeken is van lehetőség magasabb beruházási  
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ráfordításokkal gyorsítani a termelékenység növekedés ütemét. Erősen kérdéses azonban az, 

hogy érdemes-e fokozottan pont erre a területre összpontosítani a mozgósítható erőforrásokat. 

 

14. ábra 
A TFP hozzájárulása a termelékenységnövekedéséhez az ICT-hez kapcsolódó területeken 

 
Forrás: EU (2004a) 

 

A 14. ábra  mutatja, hogy az ICT-hez kapcsolható TFP munkatermelékenység növelő hatása 

tekintetében a nyolcvanas évek második felétől az USA fokozatosan, de egyértelműen előnyre 

tesz szert az EU-4-ekkel szemben.  Ez azt mutatja, hogy a kilencvenes évek elejétől az USA-

ban az olyan ICT termelő iparágaknak, mint a félvezető gyártás, vagy a telekommunikációs 

berendezéseknek a gyártása egyértelműen nagyobb mértékben járult hozzá a technikai 

fejlődéshez, de etekintetben az EU-tól való eltérés, köszönhetően a telekommunikációs 

iparágak EU beli jó teljesítményének,  nem olyan magas, mint az ICT beruházási ráfordítások, 

vagyis az ICT tőke mélyülés tekintetében. 

 

A 15. ábráról látható, hogy a nem-ICT termelő iparágak TFP-jének a termelékenység 

növekedéshez való hozzájárulása tekintetében az EU-4-ek a vizsgált időszak egészében 

kedvezőbb adatokat mutatnak fel, mint az USA. A nyolcvanas évek vége óta azonban az EU-

ban a tendencia enyhén csökkenő. Ebben egészen a kilencvenes évek közepéig az USA is 

osztozott az EU-val. Ezt követően azonban az USA-ban egyértelműen egy emelkedő 

tendencia bontakozott ki, ami az EU-ban elmaradt. Ez az emelkedő tendencia olyan 

egyértelmű, az ICT beruházásokból származó pozitív mellékhatásokkal járt együtt, mint a 

modernebb tőke állomány. Ráadásul az ICT-vel kapcsolatos tőke állományának fokozottabb 

bővítése fokozottabb mértékben eredményezi új típusú hálózatok keletkezését, aminek pozitív 
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externális hatásaként (hálózati externáliák) olyan nyereségek keletkezése válok lehetővé, 

melyek egyébként létre sem jöhetnének. 

 

15.  ábra 
A TFP hozzájárulása a termelékenységnövekedéséhez az ICT-hez nem kapcsolódó 
területeken 

 
Forrás: EU (2004a) 

 

3.4 Munka és tőke szolgáltatások 
 

Nézzük meg a GDP növekedés összetevőinek  egy harmadik felosztását, ahol a GDP 

növekedése a munka, illetve a tőke által nyújtott szolgáltatások hozzájárulásaiból és 

„maradványként” a TFP hozzájárulásából tevődik össze23. A 11. táblázat ebben a 

felosztásban mutatja a két térség nyolcvanas és kilencvenes évek beli növekedését, 

kiegészítve azzal, hogy a tőke által nyújtott szolgáltatásokat24 tovább bontja az információs 

technológiákhoz kapcsolódó tőke szolgátatásaira és az információs technológiákhoz nem 

kapcsolódó tőke szolgáltatásaira. 

 

                                                 
23 Az értelmezés pontos definiálása és az adatok forrása: Timmer, M.-Ypma, G.-van Ark, B. (2003). 
A 7. és 9. táblázat  TFP adatai közötti jelentős eltérés a fogalom használatának metodológiai tisztázatlanságát, 
eltéréseit mutatja.    
 
24 Ezeket a magyar irodalomban Lóránt Károly kitűnő tanulmányában (lásd. Lóránt, K. (2003)) tőkeszolgálatnak 
nevezi. A tőkeszolgálatot Szilágyi György az OECD módszertani kiadványaira OECD (2001a) és OECD 
(2001b) hivatkozva a következőképpen határozza meg: „Tőkeszolgálat (Capital services): egy tőkejószágból a 
termelésbe áramló produktív input. A tőkeszolgálaton mennyiség, nem pedig a tőke értéke vagy ára értendő. A 
termelés-elemzés számára a tőkeszolgálat jelenti a tőkeinputnak megfelelő mérőszámot.” (lásd. Szilágyi (2005). 
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11. táblázat 
A GDP növekedésének forrásai 

 
1980-90 1990-95 1995-01 

1990-95 
-1980-

90 

1995-01 
-1990-

95 

1995-01 
-1980-

90 
 
Európai Unió       

GDP 2,38 1,58 2,42 -0,80 0,84 0,04 
Munka hozzájárulása 0,05 -0,59 0,69 -0,64 1,28 0,65 
Tőkeszolgáltatások 
hozzájárulása 1,21 1,03 1,26 -0,18 0,23 0,05 

IT tőkeszolgáltatások 
hozzájárulása 0,35 0,27 0,46 -0,08 0,19 0,11 

nem IT tőkeszolgáltatások 
hozzájárulása 0,86 0,77 0,81 -0,09 0,04 -0,05 

TFP hozzájárulása 1,12 1,14 0,46 -0,02 -0,67 -0,66 
       

USA       
GDP 3,19 2,42 3,52 -0,77 1,10 0,33 

Munka hozzájárulása 1,22 0,86 1,15 -0,36 0,29 -0,08 
Tőkeszolgáltatások 
hozzájárulása 1,21 0,96 1,57 -0,25 0,61 0,36 

IT tőkeszolgáltatások 
hozzájárulása 0,59 0,46 0,82 -0,13 0,35 0,22 

nem IT tőkeszolgáltatások 
hozzájárulása 0,62 0,49 0,75 -0,13 0,26 0,13 

TFP hozzájárulása 0,75 0,61 0,80 -0,14 0,20 0,05 
       

USA – EU különbség       
GDP 0,81 0,84 1,10 0,03 0,26 0,29 

Munka hozzájárulása 1,18 1,45 0,46 0,27 -0,99 -0,72 
Tőkeszolgáltatások 
hozzájárulása 0,00 -0,08 0,30 -0,08 0,38 0,30 

IT tőkeszolgáltatások 
hozzájárulása 0,25 0,20 0,36 -0,05 0,16 0,12 

nem IT tőkeszolgáltatások 
hozzájárulása -0,24 -0,27 -0,06 -0,03 0,22 0,19 

TFP hozzájárulása -0,37 -0,53 0,34 -0,18 0,87 0,71 

Forrás: Timmer, M.-Ypma, G.-vanArk, B. (2003) ill. saját számítások 

 

Az Európai Unióban a GDP növekedésének hullámzását, a kilencvenes évek első felében 

bekövetkezett visszaesést, majd az évtized második felében tapasztalt gyorsulást vizsgálva azt 

látjuk, hogy ezek mögött a növekedéshez hozzájáruló tényezőknek az egyes időszakokban 
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ellentétes mozgásai állnak. Az EU növekedéséhez kiinduláskor a legjelentősebben a TFP járul 

hozzá, s a TFP  hozzájárulásának mértéke a GDP növekedéséhez a kilencvenes évek első 

felében bekövetkezett GDP növekedési ütem visszaeséskor sem csökken. Ugyanakkor a 

kilencvenes évek második felében, amikor az EU ismételten gyorsabb GDP növekedést ér el, a 

TFP hozzájárulása ehhez a növekedéshez nagyot zuhanva, mintegy a felére csökken, s ezzel 

elveszti korábbi elsődleges pozícióját is az EU növekedéséhez való hozzájárulásban. 

 

Ezzel szemben a munka hozzájárulása a növekedéshez, mely kezdetben elhanyagolható 

mértékű volt, előbb nagyarányú esésen megy keresztül, aminek eredményeként az elsődleges 

kiváltójává válik a kilencvenes évek első felének EU-beli növekedési ütem csökkenésének, 

majd a kilencvenes évek második felében ismét éles fordulatot véve, a munka növekedéshez 

történő hozzájárulásában nagyarányú növekedés következik be. Ezáltal ekkor a munka 

hozzájárulása válik az EU növekedés gyorsulásának elsődleges kiváltó tényezőjévé, s immár a 

növekedéshez történő hozzájárulás abszolút szintjét tekintve is a második helyet veszi át az 

EU-ban. 

 

Az EU növekedésének legstabilabb és az időszak egészét tekintve a legjelentősebb 

tényezőjének a tőke szolgáltatásokat tekinthetjük. A tőke szolgáltatások hozzájárulása a 

nyolcvanas években az EU növekedéséhez mintegy ötven százalékos volt, majd ez az arány a 

kilencvenes évek első felére kétharmados szintre emelkedett, s az évtized második felében 

ismét visszasüllyedt ötven százalékos szintre (úgy, hogy ugyanakkor abszolút szintjét tekintve 

a vizsgált három időszak legmagasabb szintjét ekkor érte el). 

 

Az USA növekedésében a kilencvenes évek első felében – hasonlóan  az EU-hoz – 

visszaesést,  majd az évtized második felében jelentős gyorsulást tapasztalhatunk. Az itteni 

visszaesés  és gyorsulás azonban a három növekedési tényező párhuzamos együttmozgásával 

ment végbe. A kilencvenes évek visszaesése abszolút mértékben is és arányait tekintve is 

csekélyebb, míg az ezután következő gyorsulás jelentősebb, mint az Európai Unióban  

 

A növekedési tényezők közül kezdetben a munka és a tőke szolgáltatások hozzájárulásának 

mértéke majdnem pont egyforma és külön-külön mintegy 38%-ban járulnak hozzá a 
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növekedéshez. A belső hozzájárulási arányokat tekintve is csak kisebb mértékű eltolódások 

következtek be az időszak folyamán. Egyértelmű tendenciának a tőke szolgáltatások 

hozzájárulásának növekedése (a kilencvenes évek második felére már 44%-os mértékűre) 

tűnik. 

 

A vizsgált két évtizedben végig az USA javára mutatható ki GDP növekedési ütem 

különbség. Ennek mértéke az utolsó időszakra még emelkedik is. Nagy átrendeződés megy 

végbe ezen ütemkülönbségek kiváltó összetevőiben. A nyolcvanas években még  kizárólag a 

munka hozzájárulásának magasabb szintje miatt fejlődik gyorsabban az EU-nál az USA. Az 

itteni USA előny mértékét a TFP terén ekkor fennálló EU-s előny még mintegy 

egyharmadával csökkenti is.   

 

A kilencvenes évek első felére a GDP növekedés különbségének mértéke a két térségben 

gyakorlatilag nem változik, az ugyanakkora különbséget azonban a mögöttes tényezők 

átrendeződése eredményezi. Jelentősen tovább erősödik a munka tényező hozzájárulásából 

következő USA-beli növekedési előny (a korábbi, a növekedési ütem különbséget 145%-os 

mértékben magyarázó szintről tovább emelkedik 172%-ra.) Ugyanakkor ezt a másik két 

tényezőnél jelentkező EU-s előny kompenzálta. Az EU-nál ekkor kimutatható növekedési 

előny elsősorban a TFP növekedéshez történő hozzájárulásánál jelentkezik. Míg a korábbi 

időszakban az itt kialakult EU-s előny 45%-kal mérsékelte a munka hozzájárulásából 

származóan kialakuló hátrányt, addig a kilencvenes évek első felében már 63%-osra 

növekszik ez a mérséklő hatás. Ha csekélyebb mértékben is, de az EU a tőke szolgáltatások 

terén is javította pozícióit. 

 

A kilencvenes évek második felére az USA-nak a munka hozájárulás terén kimutatott előnye 

jelentősen csökken, s  ekkor ez már „csak” 42%-ban magyarázza a két térség növekedési ütem 

különbségét. Viszont a másik két tényező hozzájárulásának terén jelentősen javultak az USA 

pozíciói. Korábban mindkét területen az EU-ban volt tapasztalható magasabb hozzájárulás a 

növekedéshez. A kilencvenes évek második felére azonban az USA mindkét területen 

„fordított”. A tőkeszolgálatok terén 0,38%-os relatív hozzájárulás javulásának 

eredményeképpen ez a tényező immár 27%-ban járult hozzá a némiképp növekvő növekedési 

ütemkülönbséghez. Ennél is jelentősebben (0,87%-kal) javult az USA pozíciója a TFP 
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hozzájárulása terén. Ezáltal a TFP terén kialakult ütemkülönbség 31%-ban járult hozzá a GDP 

növekedési ütem különbséghez. 

 

Már itt érdemes rámutatni az EU és az USA növekedésében az IT és a nem IT szektorok ill. 

tőke kapcsán kimutatható eltérésekre. A 9. táblázat a tőkeszolgáltatások hozzájárulását a GDP 

növekedéshez tovább bontja és megkülönbözteti az IT és a nem IT tőke szolgáltatásainak 

hozzájárulását a növekedéshez. Láthatjuk, hogy az IT tőke szolgáltatások hozzájárulása a 

gazdasági növekedéshez az időszak egésze folyamán az USA-ban magasabb, míg a nem IT 

tőke szolgáltatásoké az EU-ban. Ugyanakkor azt is észrevehetjük, hogy a kilencvenes évek 

második felére az USA jelentősen javította pozícióit a nem IT tőke szolgáltatások 

hozzájárulásának tekintetében, miközben az IT tőke szolgáltatások hozzájárulásának 

vonatkozásában tovább növelte előnyét. 

 

 

4. Az USA és az EU közötti termelékenység növekedési 
különbségek szektorális vizsgálata25 

 

 

A kilencvenes években rendkívül nagyhatású technológiai váltás folyamata következett be a 

fejlett országok gazdaságában. Ez a technológiai váltás, melyet ezidőszakban alapvetően az 

információs és kommunikációs technológiák forradalmi jellegű fejlődéseként és 

átalakulásaként jellemezhetünk, részben kiváltója, részben következménye a vele egyidőben 

végbenő két másik folyamatnak, a globalizációnak és az információs társadalom 

kialakulásának.  

 

Mint a későbbiekben kimutatjuk, az információs és kommunikációs technológiák26 fejlesztése 

ebben az időszakban a kutatás-fejlesztési erőfeszítések elsődleges színterévé és az ezen 

                                                 

25 A jelen és a megelőző alfejezet termelékenység növekedési ütem adatai közötti eltérések alapvetően az egy 
főre és az egy ledolgozott órára számított termelékenység növekedések eltéréseiből származnak. 
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eredmények következtében a termelésben és felhasználásban végbemenő termelékenység 

növekedés az összesített termelékenység növekedés legfontosabb összetevőjévé vált.  

 

A 16. ábra mutatja, hogy a vizsgált időszakban pozitív kapcsolat volt az információs 

technológiák felhasználása és a termelékenység növekedésen belül a technikai fejlődésre 

legérzékenyebb TFP növekedés gyorsulása között.  Ezért az elmúlt évtizedek termelékenység 

növekedésének vizsgálatánál különösen fontos a termelékenység növekedési adatokat olyan 

bontásban megvizsgálni, mely bontás szétválasztja az információs és kommunikációs 

technológiákkal összefüggő és össze nem függő területeket. 

 

16. ábra 
Korreláció az IT felhasználás és a termelékenység növekedés között  

a TFP növekedési ütemének %-os változása, 1981-95 és 1996-98 között 

 
                                                                                     1000 főre jutó internet  állomások száma, 1998 

Forrás: Porter, M. E. – van Opstal, D. (2005) 

 

A termelékenység növekedés szektorális eltérései a két térségben megvalósult növekedés 

komoly különbségeire világítanak rá. A 12. táblázat a gazdaság egészét három nagy területre 

bontja: az ICT előállító, az ICT felhasználó és a nem-ICT iparágakra27. Mindegyiken belül 

megkülönbözteti a gyártó és a szolgáltató tevékenységeket folytatókat. A táblázat jól 

                                                                                                                                                         
26 Az információs és kommunikációs technológiák növekedésben betöltött megnövekedett szerepéről lásd. pl. 
(OECD (2000b)) ill, (OECD (2004b)). 
27 A pontos meghatározásokról és az ágazati besorolásról lásd részletesen: O´Mahony, M – van Ark, B (ed.) 
(2003). A tanulmány egyúttal a mérési metodológiának is egyik fontos ismertetője. 
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láthatóan mutatja, hogy az USA termelékenység növekedési előnye ilyen felosztásban 

egyáltalán nem egyenletesen oszlik el, sőt vannak területek, ahol az EU-ban volt tapasztalható 

magasabb termelékenység növekedés. 

12. táblázat 
Az ICT előállító, az ICT felhasználó és a nem-ICT szektorok GDP-n belüli részaránya és 
termelékenység növekedése az EU-ban és az USA-ban 

  
 termelékenység-növekedés részarány a GDP-

ből % 
1990-95 1995-2000 2000 

EU1 USA EU1 USA EU1 USA 

Egész gazdaság 1,9 1,1 1,4 2,5 100 100 

ICT előállító iparágak 6,7 8,1 8,7 10,1 5,9 7,3 

ICT előállító gyártás 11,1 15,1 13,8 23,7 1,6 2,6 

ICT előállító szolgáltatás 4,4 3,1 6,5 1,8 4,3 4,7 

       

ICT felhasználó iparágak 1,7 1,5 1,6 4,7 27,0 30,6 

ICT felhasználó gyártás 3,1 -0,3 2,1 1,2 5,9 4,3 

ICT felhasználó szolgáltatás 1,1 1,9 1,4 5,4 21,1 26,3 

       

Nem-ICT iparágak 1,6 0,2 0,7 0,5 67,1 62,1 

Nem-ICT gyártás 3,8 3,0 1,5 1,4 11,9 9,3 

Nem-ICT szolgáltatás 0,6 -0,4 0,2 0,4 44,7 43,0 

Nem-ICT egyéb 2,7 0,7 1,9 0,6 10,5 9,8 
1 Az Eu ehelyütt a következő  tagországok adatait nem tartalmazza: Belgium, Luxemburg, Görögország, Portugália.   

Forrás: Ark, B. van, R. Inklaar és R.H. McGuckin (2003a) 

 

A táblázatból látható, hogy ugyan a vizsgált időszak első felében még az EU termelékenység 

növekedése volt némiképp (évi 0,7%-kal) gyorsabb, de a kilencvenes évek második felében 

már az USA valósított meg magasabb termelékenység növekedési ütemet. A különbség ekkor 

már évi 1,1% az USA javára. Az USA összesítve 1,9%-os EU-hoz viszonyított pozíció javulása 

kisebb részben (0,5%) tudható be az EU lassuló termelékenység növekedésének és nagyobb 

részben (1,4%) az USA gyorsuló, ütemét tekintve több mint megkétszereződő termelékenység 

növekedésének. 
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4.1 Az EU lassuló termelékenység‐növekedési tendenciái 
 

 

A kilencvenes évek első felében az EU-ban a leggyorsabb, a többi ágazat közül kiemelkedő 

ütemű termelékenység növekedési ütem az ICT-előállító iparágaknál, ezen belül különösen az 

ICT előállító gyártásnál volt tapasztalható, de a másik ICT előállító iparág, az ICT előállító 

szolgáltatás termelékenység növekedési üteme is a második legmagasabb ütemet érte el. 

 

Az EU-nak a kilencvenes évek második felére bekövetkezett lassulása döntően a nem-ICT 

iparágak termelékenység növekedési ütemében bekövetkezett nagyarányú (-0,9%-os) 

visszaesésnek a következménye. Ez azért jár(t) súlyos következményekkel, mivel egyrészt az 

EU gazdaságának egészében a nem-ICT iparágaknak még 2000-ben is több, mint 

kétharmados volt a súlyuk. Másrészt az EU esetében a másik két szektor sem gyakorolt 

érdemleges ellentétes irányú hatást. Az EU gazdaságában 27%-os részarányt képviselő ICT 

felhasználás esetében is némi (-0,1%-os) termelékenység növekedési ütem csökkenés volt 

tapasztalható, s csak az alig 5,9%-os részarányú ICT előállító iparágak termelékenység 

növekedése gyorsult 2%-kal (6,7%-ról 8,7%-ra). 

 

Ha a felosztást gyártás és szolgáltatás vonatkozásban végezzük el, akkor azt látjuk, hogy az 

EU-ban mind a gyártás, mind a szolgáltatások területén csökkent a termelékenység 

növekedési üteme. Azonban sokkal jelentősebb a gyártás területén bekövetkezett 

termelékenység növekedési ütem csökkenés hatása (az öszesített termelékenység növekedési 

ütem csökkenésből a gyártó területeken bekövetkezett lassulás -0,29%-os csökkenést 

eredményez, míg a szolgáltató területeken bekövetkezett lassulás ennek alig egytizedét, -

0,026%-os lassulást). 

 

A kilencvenes évek második felének Európai Uniós termelékenység növekedési ütem 

csökkenésében elsődleges szerepet játszó nem-ICT iparágak 0,9%-os termelékenység 

csökkenésén belül a legnagyobb mértékű a nem-ICT gyártás termelékenység növekedésének 

alig kétötödére csökkenése (évi 3,8%-ról 1,5%-ra). Alapvetően erre vezethető vissza a gyártás 

területén az előző bekezdésben kimutatott csökkenés is. Az ICT felhasználó iparágak alig 
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változó termelékenység növekedése ugyanakkor ellentétes tendenciákat takar. Miközben az 

ICT felhasználó gyártók esetében a termelékenység növekedési ütem jelentősen (3,1%-ról 

2,1%-ra) csökkent, addig az ICT felhasználó szolgáltatóknál némi (0,3%-os) termelékenység 

növekedési ütem növekedés volt tapasztalható.  

 

Összességében a többi, a változásra egyenként kisebb és egymást majdnem pontosan 

kiegyenlítő hatást gyakorló szektorok közül kiemelhetünk két szektort - a nem-ICT gyártó és 

a nem-ICT szolgáltató szektorokat -, amelyekben bekövetkezett változások alapvetően 

eldöntötték és meghatározták az EU-ban bekövetkezett termelékenység növekedési ütem 

visszaesést. Az EU 0,5%-os termelékenység növekedési ütem csökkenése 60%-ban az EU 

gazdaságában 44,7%-os részarányt képviselő nem-ICT szolgáltatások 0,4%-os (0,6%-ról 

0,2%-ra) ütem csökkenésének, s mintegy 40%-ban a 11,9%-os részarányt képviselő nem-ICT 

gyártás 2,3%-os (3,8%-ról 1,5%-ra) csökkenésének tudható be.  

 

Érdemes kiemelten felfigyelni ezekre az adatokra, melyek azt mutatják, hogy az EU-ban 

tapasztalt termelékenységnövekedési ütem lassulás lényegében függetlenül következett be a 

vele párhuzamosan végbemenő ICT forradalomtól. 

 

4.2 Megkétszereződő termelékenység növekedési ütem az USA‐ban 
 

 

Az USA termelékenység növekedésének gyorsulása mint láttuk a bekövetkezett arány 

eltolódás nagyobb részét magyarázza. Az évi 1,4%-os gyorsulás igen jelentősnek tekinthető, 

hiszen ezáltal az USA jóval több, mint kétszeresére emelte termelékenység növekedésének 

ütemét. A szektorok mindegyike hozzájárult e termelékenység növekedéshez, de távolról sem 

azonos mértékben. A termelékenység növekedés fő gyorsítója az ICT felhasználó iparágak 

termelékenység növekedési ütemének 1,5%-ról 4,7%-ra emelkedése. Ezeknek az USA 

gazdaságában 30,6%-os részarányt képviselő szektoroknak a több mint háromszorosára 

(3,2%-kal) növekvő termelékenység növekedési üteme önmagában csaknem 1%-kal emelte 

meg az USA gazdasága egészének termelékenység növekedési ütemét. A másik két 

szektorban bekövetkezett 2%-os (ICT előállító iparágak – 7,3%-os részarány) és 0,3%-os 



 43

(nem-ICT iparágak – 62,1%-os részarány) termelékenység növekedési ütem gyorsulás csak a 

fennmaradó mintegy 0,4%-nyi ütemnövekedést magyarázza. 

 

A mélyebb bontású vizsgálat azt mutatja, hogy bár az ICT előállító és a nem-ICT iparágakon 

belül ellentétes előjelű folyamatok is bekövetkeztek és összességében 3 alszektorban (ICT 

előállító szolgáltatás, nem-ICT gyártás és nem-ICT egyéb) is csökkent a termelékenység 

növekedési üteme, mégis ezek hatása az egész gazdaság termelékenység növekedésére nézve 

csak csekély volt (a három alszektor együttes hatása is csak -0,22% termelékenység 

növekedési ütem csökkenést eredményezett). Ezt a hatást a másik négy, növekvő 

termelékenység növekedési ütemű szektor csaknem bármelyikének hatása kompenzálja. 

 

Ha az elsődleges felosztást nem az ICT előállító, ICT felhasználó illetve nem-ICT bontásban 

végezzük el, hanem a gyártó és szolgáltató területek szerint, akkor láthatjuk, hogy ugyan 

mindkét terület hatása pozitív az összesített termelékenység növekedési ütem változására, de 

a szolgáltató területeken bekövetkezett változások (0,938%) hatása sokkal jelentősebb, mint a 

gyártó területeké (0,225%). Ennek oka inkább a szolgáltatások lényegesen nagyobb gazdasági 

súlyára mint az adott területen bekövetkezett jelentősebb gyorsulásra vagy magasabb 

termelékenység növekedési ütem szintre vezethető vissza. 

 

Összességében az USA gazdaságának a kilencvenes évek második felében bekövetkezett 1,4%-

os termelékenység növekedési ütem gyorsulásában messze a legnagyobb arányban az ICT 

felhasználó szolgáltató szektorban bekövetkezett 3,5%-os ütem gyorsulás játszott szerepet. 

Mivel ennek a területnek a részaránya a gazdaság egészében 26,3%-os volt, ezért az itt 

bekövetkezett gyorsulás önmagában 0,921%-os pozitív hatást gyakorolt az USA 

termelékenységének növelésére. Alapvetően a terület gazdaságban elfoglalt részaránya (43%) 

miatt jelentősnek tekinthető még a nem-ICT szolgáltatások 0,8%-os termelékenység 

növekedési ütem gyorsulásának hatása (0,344%-os) és a gazdaságban ugyan csak nagyon 

alacsony részarányt  (2,6%) képviselő, de rendkívüli ütem gyorsulást (8,6%) felmutató ICT 

előállító gyártás hatása (0,224%-os) is. 

 

Megnézve, hogy milyen részarányt képviseltek a gazdaság termelékenység növekedésében az 

ICT-vel kapcsolatos ágazatok és az ICT-vel kapcsolatban nem álló ágazatok, a két térség 
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között jelentős eltéréseket találunk. A kilencvenes évek második felében az USA 

termelékenység növekedésének már csak alig 12,5%-a származott a nem ICT ágazatok 

termelékenység növekedéséből. Ezzel szemben az EU-ban a termelékenység növekedés 

egyharmada ment végbe a nem-ICT ágazatokban. Érdekes a részletesebb bontás is: míg az 

USA ICT-hez kapcsolódó termelékenység növekedése kétharmad:egyharmad arányban oszlik 

meg az ICT felhasználás illetve az ICT előállítás között, addig az EU-ban ez az arány 46:54. 

Az USA-ban tehát az ICT termelékenységnövelő hatása az európainál sokkal jelentősebb 

mértékben gyűrűzött át a felhasználókhoz. 

 

4.3 A termelékenység növekedési ütemek relatív változásai 
 

 

Az egymáshoz viszonyított termelékenység növekedési ütembeli pozíció változás arányait 

vizsgálva az eredményeket az 13. táblázatban foglaltam össze. A táblázat 1. és 2. oszlopa a 

vizsgált két időszakban mutatja a két térségben megvalósított termelékenység növekedési 

ütemek különbségeit. Pozitív előjelűnek az USA termelékenység növekedési adatait, míg 

negatív előjelűnek az EU adatait vettem. Így ahol a különbségek negatív számot adnak, ott az 

EU termelékenység növekedése volt a gyorsabb, ahol pedig a különbségek pozitív számot 

adnak, ott az USA-ban volt az adott területen gyorsabb a termelékenység növekedése. A 3. 

oszlop mutatja, hogy a különböző területeken milyen relatív változások következtek be a két 

térség  termelékenység növekedési ütemében. Az oszlop adatai a 2. és az 1. oszlop adatainak 

különbségei, vagyis a pozitív előjelű adatok azt mutatják, hogy a kilencvenes évek második 

felében az évtized első feléhez képest mennyivel javult az USA termelékenység növelési 

pozíciója, míg a negatív előjelű adatok az adott területen az EU  termelékenység növelési 

pozíciójának kedvezőbb változását mutatják. 

 

Mint a táblázatból látható, 1990 és 1995 között még az ágazatok többségében az európai uniós 

országok termelékenységének növekedése volt jelentősebb. Az azonban már ekkor is 

észrevehető, hogy ez az európai uniós előny azokban a nem-ICT-s iparágakban az általános, 

melyeket egy más, a technológiai haladást rangsoroló bontás minden bizonnyal nem helyezne 

az élre. Az ICT-hez kapcsolódó iparágaknál már ebben az időszakban is megoszlanak az 
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eredmények a két térség között, sőt inkább azt mondhatjuk (tekintettel az ICT felhasználó 

szolgáltatások nagy gazdasági súlyára), hogy az Egyesült Államok némi fölénye érzékelhető. 

 

13. táblázat 
Az EU és az USA relatív termelékenység növekedésének változásai a kilencvenes években 

 termelékenység-növekedési ütem 
különbsége  USA – EU 

az ütemkülönbség 
változása 

1990-95 (1) 1995-2000 (2) (3)=(2)-(1) 

Egész gazdaság -0,8 1,1 1,9 

ICT előállító iparágak 1,4 1,4 0,0 

ICT előállító gyártás 4,0 9,9 5,9 

ICT előállító szolgáltatás -1,3 -4,7 -3,4 

    

ICT felhasználó iparágak -0,2 3,1 3,3 

ICT felhasználó gyártás -3,4 -0,9 2,5 

ICT felhasználó szolgáltatás 0,8 4,0 3,2 

    

Nem-ICT iparágak -1,4 -0,2 1,2 

Nem-ICT gyártás -0,8 -0,1 0,7 

Nem-ICT szolgáltatás -1,0 0,2 1,2 

Nem-ICT egyéb -2,0 -1,3 0,9 

Forrás: saját számítások a 12. táblázat adatai alapján 

 

A mélyebb bontást tekintve az 1990-1995 közötti időszakban az EU-nak a legnagyobb a 

temelékenység növekedési előnye az ICT felhasználó gyártás terén, míg a legnagyobb a 

lemaradása az ICT előállító gyártásnál volt. Az EU termelékenység növekedési előnye ebben 

az időszakban a hét ágazat közül ötben is meghaladja vagy eléri az EU átlagos előnyét, s csak 

két olyan ágazat van ahol az előny az átlagosnál alacsonyabb. Ugyanakkor ennél a két 

ágazatnál (az ICT előállító gyártásnál és az ICT felhasználó szolgáltatásnál) már az USA-nak 

volt termelékenység növekedési ütem előnye.  
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Még 1995 és 2000 között is az ágazatok nagyobb részében (a hét közül négyben) az EU-ban 

nőtt gyorsabban a termelékenység. Az USA-nak tehát csak egyetlen területen, a nem-ICT 

szolgáltatások területén sikerült az EU-énál korábban lassabban növekvő termelékenység 

növekedési ütemét azénál gyorsabban növekvőre növelnie. Itt a korábban -1%-os USA 

hátrányt sikerült 0,2%-os előnnyé változtatni. Mégis még a nem-ICT iparágak esetében is 

hozzávetőleg kiegyenlítődött a termelékenység növekedési ütem, s bár az ICT előállító 

iparágak összesítésében nem nőtt az USA termelékenység növekedési ütem előnye, de az ICT 

felhasználóknál korábban meglévő kismértékű hátrányát jelentős mértékű előnnyé változtatta. 

Az EU legnagyobb termelékenység növekedési előnye erre az időszakra az ICT előállító 

szolgáltatásoknál alakult ki, míg az USA-nál maradt az ICT előállító gyártás a legnagyobb 

előnyt felmutató terület.   

 

A két térségben a legtöbb területen azonos irányú változások mentek végbe a termelékenység 

növekedési ütemekben. Az ICT-vel kapcsolatos négy  terület közül háromban mindkét 

térségben nőtt a termelékenység növekedési üteme, míg a három nem-ICT-s terület közül 

kettőben mindkét térségben csökkent. Ellentétes irányú változások részint az ICT felhasználó 

gyártásnál mentek végbe, ahol az ICT-s iparágakra jellemző gyorsulásnak megfelelő USA 

termelékenység növekedés gyorsulással szemben az EU-ban lassulás következett be (ezzel 

együtt még mindig itt növekedett gyorsabban a termelékenység). A másik terület, ahol 

ellentétes irányú változásokat lehetett tapasztalni a nem-ICT szolgáltatások területe, ahol az 

általános nem-ICT-s tendenciának inkább az EU-ban tapasztalt termelékenység növekedési 

ütem csökkenés volt a megfelelő, de ezzel szemben az USA-ban ütem növekedés volt 

tapasztalható.  

 

Az általános elmozdulási irányokba nem illeszkedő két imént jelzett változás közül a 

másodikként említettnek sokkal erősebb hatása volt a két gazdaság egészének termelékenység 

növekedési ütemére. Amennyiben ugyanis a gazdaságban igen jelentős súlyt képviselő nem-

ICT szolgáltatások területén (2000-ben az USA-ban 43%-os részarány) nem következett 

volna be ez az imént jelzett tendencia, hanem az USA termelékenység növekedési üteme 

változatlan maradt volna (vagy különösen, ha a különbség maradt volna változatlan az EU és 

az USA nem-ICT szolgáltató szektorainak termelékenység növekedési ütemei között), akkor 

az USA egész gazdaságának termelékenység növekedési üteme a kilencvenes évek második 

felében mintegy 0,4-0,6%-kal alacsonyabb lett volna. 
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Amennyiben végignézzük az 11. táblázat utolsó oszlopát, akkor ott egyetlen negatív számot 

találunk, ami azt jelenti, hogy az EU egyetlen ágazatban volt képes a kilencvenes évek 

második felében az USA-hoz képest gyorsítani termelékenység növekedési ütemét. Ez az 

ágazat az ICT előállító szolgáltatás területe, ahol a két térségben végbement merőben 

ellentétes tendenciák (az EU-ban 2,1%-os ütemnövekedés, míg az USA-ban 1,3%-os 

csökkenés) következtében az EU évi 3,4%-kal javította relatív termelékenység növelési 

pozícióját. Ennek és a már a kilencvenes évek első felében is az EU javára fennálló 1,3%-os 

ütemkülönbségnek a következtében alakult ki a kilencvenes évek második felében az az 

állapot miszerint az EU az ICT előállító szolgáltatások területén évi 4,7%-kal gyorsabban volt 

képes növelni a termelékenységi szintjét, mint az USA.   

 

Ezzel szemben az összes többi ágazatban az USA javította relatív termelékenység növekedési 

ütem növekedési pozícióit. Ezek közül abszolút mértékben a legjelentősebb az ICT előállító 

gyártásnál végrehajtott 5,9%-os relatív termelékenység növekedési ütem gyorsulás, ám a két 

térség egészének termelékenység növekedésére gyakorolt hatásában legjelentősebbnek az ICT 

felhasználó szolgáltatások terén bekövetkezett 3,2%-os és a nem-ICT szolgáltatások terén 

bekövetkezett 1,2%-os relatív pozíció javítás tekinthető. Összességében tehát az USA-nak a 

kilencvenes évek második felében az EU-hoz képest bekövetkezett relatív termelékenység 

növekedési ütem gyorsulása döntő részben a szolgáltatások terén végrehajtott termelékenység 

növelési pozíció javulásának tudható be. Ezt azonban alapvetően a szolgáltató ágazatok nagy 

gazdasági súlya miatt mondhatjuk.  

 

Ugyanakkor arra is érdemes felfigyelni, hogy az USA az EU-hoz képest a nem-ICT ágazatok 

területén is  javította termelékenység növekedési ütemét.  Méghozzá ennek mértéke egyáltalán 

nem jelentéktelen, évi átlag 1,2%-os, vagyis az egész gazdaságban megvalósított relatív 

termelékenység növekedési ütem javulástól csak évi 0,7%-kal elmaradóan. Vagyis az USA 

relatív termelékenység növekedési ütem gyorsulása nem kizárólag az ICT forradalommal 

összefüggő hatások következtében következett be. Ez általában mutatja az USA gazdaságának 

adaptívabb voltát. 
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Még részletesebb ágazati bontásban28 az EU és az USA egyes ágazatainak termelékenység 

növekedési ütemében az elmúlt évtizedekben meglepően magas, sőt növekvő mértékű 

korreláció állt fenn (lásd. 14. táblázat.). 

14. táblázat 
Az EU és az USA ágazati termelékenység növekedési ütemei közötti korreláció (korreláció 
az USA ágazatok termelékenység növekedésével) 

 1979-1990 1990-1995 1995-2001 

EU-15 0,84 0,87 0,93 

Forrás: O´Mahony, M - vanArk, B (ed.) (2003) 
 

Mégis, ha végignézzük az 56 ágazatot tartalmazó listát, az 1995-2001 közötti időszakban öt 

olyan ágazatot is találunk, ahol az USA által megvalósított termelékenység növekedési ütem 

több, mint 5%-kal múlta felül az EU termelékenység növekedési ütemét. Eközben fordítva 

csak egyetlen ágazatot találunk.  Figyelemre méltó, hogy ezen öt ágazat között megtalálható 

mind a nagykereskedelem, mind a kiskereskedelem29. 

 

Fentiekből arra a következtetésre juthatunk, hogy az USA-nak az EU-val szemben kialakult 

termelékenység növekedési pozíció javulása igen jelentős mértékben olyan tényezők 

következménye, mint az új technológiák (kimutatásainkban az ICT-vel kapcsolatos szektorok 

termelése) jellegének, kifejlesztési céljainak meghatározásában az Európainál sokkal inkább 

a felhasználók, a fogyasztók igényeinek kiszolgálása, az ehhez való igazodás. A másik 

oldalról az a következtetés is levonható, hogy az USA-ban a felhasználók is sokkal 

fogékonyabbak voltak az új technológiák befogadására, alkalmazására.   

 

5. Tőke képzés, tőke állomány 
 

Az előzőekből láthattuk, hogy az USA gyorsabb  termelékenység növekedése és GDP 

növelése erősen összefügg az ICT technológiák korábbi és sikeresebb kifejlesztésével, 

                                                 
28 Lásd a táblázatokat  az O´Mahony, M - vanArk, B (ed.) (2003) által szerkesztett kötetben. 
 
29 A kiskereskedelem meglepően magas USA-beli termelékenység növekedési ütemével  kapcsolatosan érdemes 
arra is felfigyelni, hogy  ez nem kizárólagosan az egyes cégek termelékenység növelésének köszönhető, hanem a 
magasabb hatékonysággal tevékenykedő cégek (így például a forgalom alapján a világ  legnagyobb vállalataként 
számon tartott Wal-Mart Stores áruházlánc) piaci részesedés növekedésének is.    
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kiterjedtebb alkalmazásával. Nézzük meg, hogy miként támasztják alá ezt a valószínűsítést a 

tőkeállomány szerkezeti összetételére és növekedésére vonatkozó adatok. 

 

5.1 A tőke állomány és bővülése szektorális bontásban 
 

 

A 15. táblázat  a bruttó állótőke képzés és az állótőke állomány növekedésének adatait 

mutatja a nyolcvanas évek elejétől az EU-ban és az USA-ban. Mivel az ICT területeken az 

adott időszakban rendkívül gyors technológiai fejlődés következett be, s ennek következtében 

az árak jelentős esése volt tapasztalható, érdemes mind folyó, mind változatlan árakon 

megnézni e változásokat. 

 

A táblázatból látható, hogy bár a két térségben tapasztalhatók eltérések az egyes szektorok 

tőke képzésének és tőke állományának növekedésében, ezek azonban nem mutatnak olyan 

egységes, egyértelmű tendenciákat, melyekkel magyarázható lenne az USA ICT-vel 

kapcsolatos ágazatainak az előzőekben kimutatott, esetenként és összességében jelentősen 

gyorsabb bővülése. Amennyiben azonban elhelyezzük a növekedés kiinduló adatait, a bázist 

tartalmazó sorokat a táblázatban, rögtön látjuk, hogy az egész időszak folyamán az USA-ban 

1,5-2,5-szerese az ICT tőke képzése ill. az ICT tőke állománya az Európainak. 

 

Azt is láthatjuk, hogy 1980-ban mindkét térségben még csak töredéke az ICT tőke képzése az 

egyéb, az ICT-vel kapcsolatban nem álló tőke képzésének. Méginkább igaz ez az állományi 

adatokra.  Ennek fényében még kevésbé magától érthetődő, hogy az EU csaknem negyed 

század alatt miért nem volt képes olyan szerepet biztosítani gazdaságában az ICT tőkének, 

mint amilyet az USA biztosított neki, hiszen az ICT szektoroknak a gazdasági fejlődésben 

betöltött szerepét már évtizedek óta alapvető fontosságúnak ítélik meg, s az ágazatok közötti 

termelékenység növekedési különbségek is bőségesen indokolták volna a még gyorsabb 

strukturális változásokat. Ez ismét az európai gazdaság strukturális merevségét, az 

amerikainál rugalmatlanabb voltát bizonyítja.     
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15. táblázat 
Állótőke képzés és állótőke állomány az EU-ban és az USA-ban (%-os növekedési ütem) 

   Bruttó állótőkeképzés 
(2000-es változatlan 

áron) 

Bruttó állótőkeképzés
(folyó áron) 

Bruttó állótőke 
állomány 

 EU USA EU USA EU USA 
IT berendezések       

1980-1990 19,2 15,6 12,7 8,8 19,8 19,1 
1990-1995 11,4 17,4 1,8 7,4 10,8 12,1 
1995-2000 33,4 27,5 9,8 5,3 28,2 25,5 
2000-2004 8,4 16,3 -4,4 3,1 16,5 17,4 

1980-as bázisadatok (mrd € ill. $) 1,29 2,86  13,0 28,5 2,9 5,9 
Kommunikációs berendezések       

1980-1990  6,2 4,6 9,1 7,1 6,0 7,7 
1990-1995 3,5 6,3 3,4 5,4 5,6 4,7 
1995-2000 12,5 16,1 9,1 12,8 7,4 9,4 
2000-2004 -3,1 -1,8 -4,5 -4,5 5,9 7,4 

1980-as bázisadatok (mrd € ill. $) 15,0 28,9 13,4 27,6 83,8 128,2 
Szoftver       

1980-1990 17,5 16,5 18,4 16,5 17,2 16,3 
1990-1995 8,9 10,0 7,3 7,6 10,2 12,8 
1995-2000 11,3 17,2 11,3 16,5 11,8 15,6 
2000-2004 1,2 2,8 0,6 1,6 4,8 5,4 

1980-as bázisadatok (mrd € ill. $) 5,5 9,7 5,5 11,3 9,9 16,6 
Nem-ICT berendezések       

1980-1990 2,7 2,0 7,6 5,9 2,0 2,3 
1990-1995 -2,9 1,3 0,3 3,8 1,5 1,5 
1995-2000 2,5 3,4 5,9 4,4 1,1 2,7 
2000-2004 -4,2 2,5 -0,6 3,4 -0,4 2,2 

1980-as bázisadatok (mrd € ill. $) 306,9 255,8 136,3 144,8 1933,8 1602,2 
Közlekedési berendezések       

1980-1990 2,0 0,5 8,2 4,2 1,3 0,9 
1990-1995 -2,6 7,6 1,1 11,0 0,5 2,8 
1995-2000 6,8 5,3 8,6 6,1 3,0 6,1 
2000-2004 -0,3 -4,4 0,5 -2,4 2,9 0,0 

1980-as bázisadatok (mrd € ill. $) 117,1 89,7 48,1 50,7 554,8 457,7 
Nem lakóhelyi struktúrák       

1980-1990 2,3 1,3 7,1 4,9 3,4 3,0 
1990-1995 -1,6 -1,0 1,1 1,5 3,0 1,9 
1995-2000 2,0 4,2 3,9 7,8 2,2 2,2 
2000-2004 3,0 -2,6 4,3 0,9 2,4 1,9 

1980-as bázisadatok (mrd € ill. $) 405,3 371,9 197,7 190,2 5608,3 5816,0 
Összesen       

1980-1990 2,8 2,1 7,9 6,1 3,1 2,9 
1990-1995 -1,5 2,2 1,2 4,5 2,7 2,1 
1995-2000 4,8 7,6 6,1 7,7 2,4 3,2 
2000-2004 0,6 1,5 1,3 1,0 2,2 2,6 

1980-as bázisadatok (mrd € ill. $) 851,2 759,0 414,0 453,2 8193,6 8026,6 

       

Forrás: Saját összeállítás a Groningen Gross and Development Center, Total Economy Database alapján. 
www.ggdc.net 

http://www.ggdc.net/�
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Érdemes még egy pillanatra ennél a táblázatnál maradni, ugyanis belőle megállapítható, hogy 

az állótőke állomány az USA-ban az EU-nál a növekedést sokkal előmozdítóbb szerkezetben 

és jelentősebb mértékben bővült.  

 

Az  összesített állótőkeképzésre vonatkozó adatok mutatják, hogy míg a nyolcvanas években 

kismértékben az EU-ban volt gyorsabb az állótőke képzés üteme, addig a kilencvenes és a 

kétezres években már az USA valósított meg jelentősen gyorsabb ütemű tőkeképzést. A 

kilencvenes évek közepétől már a tőkeállomány egészének bővülési üteme is magasabb az 

USA-ban. 

 

5.2 A tőke határtermékek összehasonlítása 
 

 

Fontos következtetésekhez juthatunk a tőke határtermékére vonatkozó becslések 

összehasonlításával. A tőke határterméke az országok fejlettségével összefüggően általában 

csökkenő nagyságú, azaz a fejlettebb országokban alacsonyabb, mint a fejletlenebbekben. Ezt 

a megállapítást tükrözi30 a 16. táblázat is, bár ebben csak fejlettebb országokat 

szerepeltetek31. Mégis az országok közötti fejlettségi különbségek következményeinek e 

táblázat adataiban is tükröződniük kellene. Az USA-ra vonatkozóan azonban ez egyáltalán 

nem így van. Mint látható az USA-ra vonatkozóan kapott határtemék adat egy kivételével (ez 

                                                 
30 És ez a következtetés adódik a közgazdasági elmélet megfontolásaiból is, eszerint ugyanis a jobb 
tőkeellátottság alacsonyabb tőke határterméket, míg a rosszabb tőkeellátottság magasabb tőke határterméket ad. 
31 Caselli és Freyrer  (Caselli, F. – Freyer, J. (2006)) gazdag és a szegény országok tőke határtermékére 
vonatkozó becsléseit tartalmazza a. táblázat: 
 
Tőke határtermékek gazdag és szegény országokban 
                       gazdag országok       szegény országok 
MPKN  11.4 (2.7)  27.2 (9.0) 
MPKL  7.5 (1.7)  11.9 (6.9) 
PMPKN  12.6 (2.5)  15.7 (5.5) 
PMPKL  8.4 (1.9)  6.9 (3.7) 
ahol: MPKN: a természetes adatok becslése 
         MPKL: a fizikai tőkére vonatkozó korrekciót követően 
         PMPKN: az árkülönbözetek figyelembe vételét követően 
         PMPKL: mindkét korrigáló tényező figyelembe vétele után 
A táblázat készítésénél gazdag országnak a Portugáliánál magasabb egy főre jutó GDP-jű országokat, szegény 
országnak pedig a Portugáliánál alacsonyabb egy főre jutó GDP-jű országokat tekintették. 
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a kivétel valószínűleg cseppet sem véletlenül éppen a gazdasági csodát végrehajtó Írország) 

az európai uniós országok mindegyikének adatánál magasabb.  

 

16. táblázat 
Becslések a  tőke határtermékkel összefüggő adatokra. 

 y k α Py/Pk MPK PMPK 
AUT 45822 135769 0,30 1,06 0,10 0,11 
BEL 50600 141919 0,26 1,15 0,09 0,11 
DEN 45147 122320 0,29 1,13 0,11 0,12 
ESP 39034 110024 0,33 1,06 0,12 0,12 
FIN 39611 124132 0,29 1,23 0,09 0,11 
FRA 45152 134979 0,26 1,20 0,09 0,10 
GBR 40620   87778 0,25 1,07 0,12 0,12 
GRE 31329   88186 0,21 1,03 0,07 0,08 
IRL 47977   85133 0,27 1,05 0,15 0,16 
ITA 51060 139033 0,29 1,08 0,11 0,11 
NLD 45940 122476 0,33 1,03 0,12 0,13 
SWE 40125 109414 0,23 1,19 0,08 0,10 
PRT 30086   71045 0,28 0,97 0,12 0,12 
USA 57259 125583 0,26 1,16 0,12 0,14 
AUS 46436 118831 0,32 1,07 0,13 0,13 
NZL 37566 95965 0,33 1,04 0,13 0,13 
CAN 45304 122326 0,32 1,26 0,12 0,15 
HKG 51678 114351 0,43 0,90 0,19 0,18 
NOR 50275 161986 0,39 1,14 0,12 0,14 
KOR 34 382 98055 0,35 1,09 0,12 0,13 
JAP 37962 132953 0,32 1,12 0,09 0,10 

Forrás:  Caselli, F. – Freyer, J. (2005) 

 

Ahol: 

y: egy munkavállalóra jutó jövedelem (GDP) 

k: egy munkavállalóra jutó tőke 

α: a tőke részaránya a GDP-ből 

Py: a végső javak árszínvonala 
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Pk: a tőke javak árszínvonala 

Py/Pk: a végső és a tőke javak áraránya 

MPK: a tőke határterméke 

PMPK: a tőke határterméke korrigálva a relatív árakkal 

 

A táblázat az USA-ra vonatkoztatva még két figyelemre méltó adatot tartalmaz: egyrészt a 

tőke javak árszínvonala az általános termék árszínvonalhoz képest az USA-ban relatíve 

alacsony, így a végső javak és a tőke javak árszínvonalának arányát mutató 4. oszlop USA 

rovatában szereplő adat az EU országainak többségénél szereplő adatnál magasabb értéket 

mutat (az EU-nak a táblázatban szereplő országai közül csak a Franciaországra, Finnországra 

és Svédországra  vonatkozó  adatok a magasabbak, míg 10 másik EU-s tagország adatai 

alacsonyabbak).  

 

Az USA és Európa árarányai tehát eltérnek egymástól, míg az USA-ban a tőkejavak relatíve 

olcsók és a fogyasztási javak relatíve drágák, addig Európában pont fordítva, itt a tőkejavak a 

relatíve drágák és a fogyasztási javak a relatíve olcsók. Ezek az árarányok az USA-ban inkább 

a beruházások növelésére és a fogyasztás visszafogására ösztönöznek, míg Európában inkább 

a fogyasztás növelésére és a beruházások visszafogására ösztönöznek. Mint a 15. táblázatból 

láthattuk az ösztönzöttség hatására az utóbbi évtizedben az USA valósított meg jelentősebb 

tőke képzést.  

 

A másik meglepő USA adat, hogy az USA-ban relatíve alacsony a tőke részesedése a GDP-

ből. Az Európai Uniós országok közül csak Svédországban és Görögországban alacsonyabb 

ez az arány, de a táblázatban szereplő országok többségében 10-20%-kal magasabb a 

tőkejövedelmek részesedése. Ezek az arányok egyébként megfelelnek az árarányok 

előzőekben bemutatott eltéréseinek. 

 

A táblázat első két oszlopának adataiból képezve lett elkészítve a 17. ábra. Az USA 

elhelyezkedése ezen az ábrán azt mutatja, hogy mennyivel hatékonyabb az USA-ban a 

tőkeállomány hasznosítása, mint a többi fejlett országban, hiszen nagyjából velük megegyező 
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egy munkavállalóra jutó tőkeállományi adatokkal (a függőleges tengelyen mért adatok 

vonatkozásában az USA nem „ugrik” ki a többi fejlett ország közül) náluk jelentősen 

magasabb egy munkavállalóra jutó jövedelmet ér el. Miközben tehát a ráfordítási adatok 

tekintetében nagyjából hasonló az USA és a többi fejlett ország „befektetése”, addig az ebből 

kihozott eredmény (adatok) vonatkozásában a magasabb hatékonyság okán az USA erősen 

kiemelkedik a fejlett országok mezőnyéből. 

 

17. ábra 
Tőkeellátottság és termelékenység 

egy munkavállalóra jutó tőke állomány 

 
                                                                                                     egy munkavállaló által előállított jövedelem 

Forrás:  Caselli, F. – Freyer, J. (2005) 

 

 

5.3 Az ICT tőkejövedelem állandósuló arányai 
 

 

A 17. táblázat adataiból láthatjuk, hogy a tőkeképzés terén – az  ICT tőkeképzés részarányát 

tekintve az összes tőkeképzéshez – az EU még két évtizeddel később, a kétezres évek elején is 

csak alig érte el az USA által már a nyolcvanas évekre elért arányt. Hasonló a helyzet az IT 

beruházások vonatkozásában is. 
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17. táblázat 
Részarányok a bruttó állótőke képzésből és IT beruházások a GDP százalékában 

 1980 1985 1990 1995 2001 
 
Irodai és számítástechnikai 
berendezések 

     

EU 3,1 5,4 5,1 5,1 5,7 
USA 6,2 9,3 8,2 9,6 6,8 

 
Kommunikációs  berendezések 

     

EU 2,9 3,7 3,6 4,1 4,4 
USA 6,6 7,3 7,1 6,7 7,0 

 
Szoftver 

     

EU 1,2 3,0 3,9 5,3 7,1 
USA 2,7 4,7 7,5 9,3 13,9 

 
ICT összesen 

     

EU 7,2 12,0 12,6 14,5 17,2 
USA 15,5 21,3 22,8 25,6 27,7 

 
Nem-ICT  berendezések 

     

EU 33,9 33,7 23,2 30,5 29,7 
USA 31,8 28,2 31,0 30,3 27,5 

 
Szállítási  berendezések 

     

EU 11,3 11,5 11,8 11,7 13,3 
USA 10,8 10,7 8,9 12,4 10,7 

 
Nem lakóhely épületek 

     

EU 47,6 42,8 43,4 43,3 39,7 
USA 41,9 39,8 37,3 31,7 34,1 

 
Nem-ICT összesen 

     

EU 92,8 88,0 87,4 85,5 82,8 
USA 84,5 78,7 77,2 74,4 72,3 
      

IT berendezések a GDP %-ában      
EU 1,2 1,9 2,2 2,1 2,6 
USA 2,5 3,4 3,3 3,7 4,2 

Forrás: Groningen Gross and Development Center, Total Economy Database. www.ggdc.net 

 

http://www.ggdc.net/�
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Amennyiben megnézzük, hogy hogyan alakul az ICT tőkejövedelem részaránya a GDP-hez, 

vagy a teljes tőkejövedelemhez képest (18. táblázat), akkor láthatjuk, hogy az EU ezen 

vonatkozásokban soha nem érte el és (tekintettel az azóta mindkét térségben csökkenővé váló 

tendenciára) valószínűleg soha nem is fogja elérni azokat az 1,5-2-szer magasabb arányokat, 

melyeket az USA már a vizsgált időtartam kezdetén is produkált. ez azt mutatja, hogy az EU 

országainak vállalkozói szektora valószínűleg végérvényesen lemaradt az ICT forradalom 

által realizálható azon előnyk elnyeréséről, melyeket a vizsgált időszakban az USA tőke 

tulajdonosai megszereztek. 

 

18. táblázat 
Az ICT tőkejövedelem aránya a GDP-hez (1) és az összes tőkejövedelemhez (2) 

 (1) (2) 
1980   

EU 2,5 8,9 
USA 4,3 15,2 

   
1990   

EU 3,4 10,6 
USA 5,3 18,0 
   

2000   
EU 3,6 10,6 
USA 6,2 21,2 
   

2004   
EU 3,4 9,9 
USA 5,8 18,9 

 

Forrás:  Saját számítások a Groningen Gross and Development Center, Total Economy Database. www.ggdc.net 
alapján. 

 

Megvizsgáltam még egy, az ICT-vel kapcsolatos arányt, mégpedig az egy ledolgozott 

munkaórára jutó ICT tőke nagyságának alakulását (19. táblázat). Mindkét térség adatai 2000-

es változatlan áron vannak megadva. Az EU adatai euroban, az USA adatai dollárban. Mivel 

2000-ben az euro/dollár átlagárfolyama 1,085 volt (lásd. www.oanda.com), vagyis még ha az 

http://www.ggdc.net/�
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euroban számított eredményeket be is szorozzuk ezzel az árfolyammal, az a dolog lényegét 

tekintve nem jelent lényegi változtatást a táblázatból jól érzékelhető, az USA javára 

jelentkező eltéréseken. Az USA-ban az ICT tőkejövedelem aránya mind a GDP-hez, mind az 

összes tőkejövedelemhez viszonyítva (ld. 18. táblázat), illetőleg az egy munkaórára jutó ICT 

tőke állománya (ld. 19. táblázat) az egész negyed százados periódusban 1,5-2-szerese volt az 

európainak és az Európai Uniónak semmivel sem sikerült közelebb kerülnie az Egyesült 

Államokhoz.   

 

Mindezek az adatok meggyőzően mutatják, hogy az ICT forradalom mennyivel sekélyesebben 

hatotta át az európai gazdaságot és társadalmat, mint az amerikait, hogy ezek az ugrásszerű 

technológiai változások mennyivel kevésbé voltak képesek átalakítani és dinamizálni az 

Európai Uniót, mint az Egyesült Államokat. 

19. táblázat 
Egy ledolgozott munkaórára jutó ICT tőkeállomány (2000-es változatlan árakon) 

                                     EU1 (€)                            USA ($)                    USA/EU($/$) 
1980                         0,398  (0,43)                         0,818                            1,9       
1990                         0,905  (0,98)                         1,832                            1,87 
2000                         2,395  (2,6)                           4,536                            1,74 
2004                         3,337  (3,62)                         6,728                            1,86 
1 A zárójelben lévő adatok az EU egy ledolgozott munkaórára jutó adatai dollárban, a 2000-ben átlagosan 
érvényes 1,085-ös árfolyammal számolva. 

Forrás:  Saját számítások a Groningen Gross and Development Center, Total Economy Database. www.ggdc.net 
alapján. 

 

 

5.4 Néhány további összefüggés 
 

 

Egyértelmű kapcsolat, mégpedig a 18. és 19. ábrák alapján negatív kapcsolat mutatható ki az 

ICT beruházások és az egyes országokban érvenyesített különféle típusú szabályozások 

között.  

 

 

http://www.ggdc.net/�
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18. ábra 
A fokozottabb  árupiaci szabályozást megvalósító országokban alacsonyabb az ICT 
beruházások szintje, 1998 
 
ICT beruházások a GDP %-ában, 1998 

 
                                                                                       árupiaci szabályozási index 
 
Megjegyzések: Az index skálája 0-tól 6-ig terjed. A magasabb értékek mutatják a restriktívebb szabályozást. Az értékek az 
1998-as, illetve ahhoz legközelebbi évre vonatkoznak. 1998-hoz viszonyítva jelentős elmozdulások történtek az index 
értékekben32. 
Forrás: OECD (2003f) 
 

A 18. ábra azt mutatja, hogy az ICT beruházások összes tőkeképzésből való részesedése 

azokban az országokban alacsonyabb, melyekben erősebben szabályozzák az árupiacot, és 

azokban az országokban magasabb, melyekben kevesbé erőteljes az árupiac szabályozottsága. 

Ez azzal magyarázható hogy az erősebb árupiaci szabályozás korlátozza a versenyt, ami pedig 

erős ösztönzője a vállalatok versenytársakhoz képesti teljesítmény növelésének, s ugyanakkor 

elősegíti az ICT-vel kapcsolatos költségek mérséklődését, azaz az ICT szétterjedését. Az 

árupiaci szabályozás egyszersmind korlátozza a vállalatokat abban is, hogy részesüljenek az 

ICT felhasználásából származó előnyökből és visszafogja a vállalalatok innovációra és új ICT 

fejlesztésekre irányuló törekvéseit.  

 

 

 

 

 

 
                                                 
32A regulációval kapcsolatos OECD kiadványok közül lásd. az OECD  „Indicators of Product Market Regulation 
Homepage” c. weboldalát, az  „OECD Regulation Database”-t  és többek mellett az alábbi OECD kiadványokat: 
(OECD (2001d), OECD (2005f). A témával kapcsolatosan legtöbbet publikáló szerzők: Giuseppe Nicoletti, Paul 
Conway és Stefano Scarpetta (lásd pl. (Conway, P. – Nicoletti, G. (2006)).  
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19. ábra 
A szigorúbb munkahely védő szabályozást fenntartó országokban alacsonyabb az ICT 
beruházások szintje, 1998  

 
ICT beruházások a GDP %-ában, 1998 

 
                                                                                 munkahely védő szabályozási index 
 
Megjegyzések: Az index skálája 0-tól 6-ig terjed. A magasabb értékek mutatják a restriktívebb szabályozást. Az értékek az 
1998-as, illetve ahhoz legközelebbi évre vonatkoznak. 1998-hoz viszonyítva jelentős elmozdulások történtek az index 
értékekben. 
 
Forrás: OECD (2003f) 
 
 
Szintén negatív kapcsolatot lehet kimutatni az ICT beruházások és a munkahelyeket védő 

szabályozás között (lásd. 19. ábra). Úgy tűnik, hogy amennyiben a vállalatok nem képesek a 

munkaerő állományukat és szervezetüket az ICT vállalaton belüli hatékony működéséhez 

igazítani, az ICT beruházások visszafogásáról dönthetnek és áthelyezhetik erőfeszítéseik 

súlypontját. Az olyan ökonometriai elemzések, mint amilyeneket Christopher Gust és Jaime 

Marquez vagy Eric Bartelsman és szerzőtársai készítettek (lásd. Gust, C. - Marquez , J. 

(2002),  Bartelsman, E. - Bassanini, A. -   Haltiwanger, J. -- Jarmin, R. – Scarpetta, S. -  

Schank, T. (2002)) szintén alátámasztják azt a megállapítást, hogy a munkaerő átszervezését 

és a vállalatok közötti versenyt érintő szabályozások visszavetik az ICT beruházásokat. 

 

Mint az ábrákról látható az Egyesült Államok mind az árupiaci, mind a munkaerő piaci 

szabályozás vonatkozásában igen kedvező értékelést kapott, azaz szabályozás tekintetében a 

vizsgált országok közül a kilencvenes évek második felében a legkevésbé korlátozó jellegű 

volt. Az ábrákon szereplő EU-tagországok csaknem mindegyikének szabályozása láthatóan 

jelentősen restriktívebb volt, s egyedül a két angolszász Európai Uniós tagország, az Egyesült 

Királyság és Írország regulációs index adatai tekinthetők az Egyesült Államok index 

értékeivel egy  nagyságrendet képviselőknek. 
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6. Képzettség, oktatási ráfordítások 
 

A képzettségi szint, illetve ennek emelése gyakorlatilag megfeleltethető a humán tőke33 

állománynak, illetőleg ennek emelésésének. A növekedés elméletek jelentős szerepet 

tulajdonítanak a humán tőkének a gazdasági növekedés, illetőleg a fejlettség magyarázatában. 

A humán tőke mérésére34 két oldalról lehet közelítéseket tenni, egyrészt összesíteni lehet a 

ráfordításokat, másrészt a kimeneti eredményeket. 

 

6.1 Oktatási ráfordítások 
 

A GDP-hez viszonyítva az USA-ban az oktatási ráfordítások több, mint egyharmadával 

magasabbak, mint az EU-15-öknél. Fontos rámutatni arra, hogy az USA oktatási 

ráfordításokbeli többlete teljes egészében a magánráfordítások magasabb szintjéből 

származik. Ugyanis az USA-ban is és Európában is közösségi forrásokból a GDP mintegy 

5%-át fordítják oktatási célokra. Csakhogy miközben ehhez Európában magán finanszírozási 

forrásokból csak a GDP töredék százalékai (0,09% - Portugália, 0,98% - Németország) 

adódnak, addig az USA-ban a magánforrások közel másfélszeresére emelik az oktatási 

kiadások szintjét (OECD 2005).   

 

Különösen magasak az európai országokhoz képest az USA-ban a felsőfokú képzésre történő 

ráfordítások (lásd 20. ábra). Ezek aránya a GDP-hez viszonyítva 2002-ben az USA-ban 2,6% 

volt, úgy hogy a felsőoktatás finanszírozásában több, mint 50%-ban vett részt a 

magánszektor. Ezzel szemben az EU tagországaiban a felsőoktatásra fordított részaránya a 

GDP-nek még a felét is alig érte el az USA-beli szintnek. A magánfinanszírozás részaránya 

pedig az EU tagországaiban általában a GDP 0,1-0,2%-a között mozog (OECD 2005a). 

 

                                                 
33 A humán tőke fogalom bevezetését a közgazdasági irodalomba általában Arthur Cécil Pigou 1928-as 
értekezésére (Pigou, A. C. (1928)) illetve, a fogalmat a modern neoklasszikus megközelítésbe először 
beemelőként Jacob Mincer 1958-as cikkére vezetik vissza (lásd Mincer, J. (1958)).  A terület két Nobel-díjas 
klasszikusa Theodore W. Schultz (lásd. pl. Schultz, Th. W. (1971) és Gary S Becker  (lásd. pl. Becker, G. S. 
(1964)).  
34 Fontosabb, mérési metodológiát és adatokat is közlő tanulmányok: Barro, R. J. and Lee, J.-W. (1993), (1996) 
és (2001), Cohen, D. and Soto, M. (2001), de la Fuente, A. and Domenech, R. (2000). 
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20. ábra 
A felsőfokú képzésre fordított beruházások aránya a GDP-ben, 2002 

%  

 
 

                                        közösségi                magán 

Forrás: Schleicher,A. (2006) 

 

Arra is érdemes rámutatni, hogy (különösen a fejlettebb EU tagországokhoz viszonyítva) 

1995 óta az USA-ban gyorsabban nőttek a közösségi oktatási célú ráfordítások. Ha pedig az 

abszolút ráfordítási összegeket (lásd. 21. ábra) hasonlítjuk össze, akkor tűnik ki 

leglátványosabban az USA előnye az európai országokkal szemben. Az alapfokú oktatásban is 

egy diák oktatására az USA-ban nagyjából másfélszer akkora összeget fordítanak, mint 

Európában, de a felsőfokú képzésnél ez a különbség jóval több, mint kétszeresére növekszik 

(OECD 2005). 

21. ábra 
Oktatási kiadások (USA dollár, vásárlóerő paritáson) 

 
                          óvoda                 alsó tagozat       felső tagozat       középiskola          felsőfok  
 
                                      USA                 Japán                 EU 
Forrás: Schleicher,A. (2006) 
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6.2 A lakosság képzettsége 
 

A képzettségi szinteket tekintve az USA munkavállalási korú lakossága átlagosan mintegy 2 

évvel hosszabb ideig járt iskolába, mint az európai munkavállalási korban lévő népesség 

(megközelítőleg 14 év, szemben a hozzávetőleg 12 évvel)35. Ez még akkor is jóideig 

jelentősen magasabb képzettségi szintet jelent, ha a jelenleg felsőfokú képzettséget szerzők 

aránya megegyezne Európában és Amerikában. A valóságban azonban az USA-ban ma is 

jelentősen magasabb arányban részesül a lakosság felsőfokú képzésben, mint a legtöbb 

európai országban (OECD 2005a).   

 

Ráadásul a felsőfokú oktatásban több, mint 6 évet eltöltők aránya az USA-ban ma is mintegy 

3-szor akkora, mint az Európai Unióban (a tudományos fokozatot szerzők arányát tekintve az   

Európán belüli igen nagymérvű különbségek ellenére, nagyjából egyező mértékek adódnak) 

(OECD 2005a). Miközben a Phd oktatási folyamatban résztvevők aránya az összlakossághoz 

viszonyítva a két térségben nagyjából megegyezik, addig az egy foglalkoztatottra jutó teljes 

munkaidős tudományos kutatók számát tekintve az ezredfordulón az USA mintegy 45%-os 

fölényben volt az Unióval szemben (lásd King (2004)), ami részben a magas képzettségű 

munkaerő hasznosítási irányainak eltérő voltát, részben az USA nagyobb nyitottságát, 

vonzerejét mutatja az ilyen képzettségű munkaerő fogadására. 

 

A két térség munkaerő állományának képzettségi szintjét tekintve a 20. táblázat adatai az USA 

meggyőző fölényét mutatják. A táblázatból ugyanakkor az is látható, hogy miközben a 

tudományos és mérnöki tudományos fokozatot szerzők aránya az EU-ban kismértékben 

magasabb, mint az USA-ban, addig ezeknek az USA-ban sokkal magasabb aránya (több, mint 

90%-a) tevékenykedik tudományos kutatóként, mint az EU országaiban (alig több, mint a fele). 

 

                                                 
35 A humán tőke gyarapodásának a növekedésben betöltött szerepét vizsgáló tanulmányok - miközben erős 
korrelációt mutatnak ki a két tényező között - általában azt is megállapítják, hogy a lakosság egy pótlólagos 
képzési éve hány százalékkal növeli meg a hosszú távú növekedési ütemet, vagy a hosszú távú fejlettségi szintet. 
Az OECD Economic Outlook 68 például 4-7%-osra teszi egy pótlólagos képzési év hoszú távú hatását az egy 
főre jutó kibocsátás szintjére (OECD (2000)). Az OECD egy másik tanulmánya (Bassanini, A.-Scarpetta, St. 
(2001)) a humán tőke állomány növelésének ezt a hatását 6%-osra teszi. Az Európai Bizottság már idézett 
tanulmánya (EU (2004a)) egy pótlólagos képzési év hatásaként a TFP hosszú távú növekedési ütemének 0,45%-
os emelkedésével (vagy másképpen a TFP szintjének 13%-os emelkedésével) számol. 
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20. táblázat 
Felsőfokú képzettségűek aránya az össznépességen belül 
Felsőfokú képzettségűek aránya az össznépességen belül (1), a tudományos és mérnöki tudományos fokozatot 
szerzők száma (1000 20-29 éves közül)(2), a tudományos kutatók száma (1000 foglalkoztatottra)(3)  

 (1) (2) (3) 
1999 2001 2003 1999 2001 2003 1999 2001 2003 

EU-15  20.5 21.5 22.5 10.2 11.9 . . . 5.6 5.9 . . . 
EU-25  19.4 20.1 21.2 9.4 11.0 . . . 5.3 5.6 5.8 
USA  35.8 37.3 38.1 9.3 9.9 10.9 8.6 . . . . . . 

Forrás: OECD (2004a) és EIS (2005) 

 

A képzési színvonalat, illetve az oktatási rendszer eredményességét tekintve a közoktatásra 

nézve a PISA jelentés eredményei irányadónak tekinthetők. A jelentés az Egyesült Államok 

alapfokú és középfokú oktatását a diákok mért teljesítménye alapján, a legtöbb 

összehasonlítás tekintetében a vizsgált OECD tagországok középmezőnyébe, sőt inkább az 

alsó harmadába tartozónak találja. Az EU tagországai ennél általában jelentősen jobb 

eredményeket érnek el. A 22. ábra a jelentés által mért három teljesítménymutató – az 

olvasási, a matematikai és a tudományos – esetében az országok által elért szintek és az egy 

diákra fordított oktatási kiadások közötti kapcsolatot mutatja. Ennek alapján az USA 

közoktatási rendszere a ráfordításokhoz képest kifejezetten alacsony eredményességű. 

22. ábra 
Összefüggés a diákok átlagos teljesítménye (olvasás, matematika, tudomány)¹ és a 
diákonkénti ráfordítások között 

 
          diákonkénti összesített kiadások első osztályos kortól 15 éves korig, USA dollár, vásárlóerő paritáson 
                                        OECD tagállamok        nem OECD tagállamok 
¹ A diákok teljesítménye a PISA jelentésben mért és értékelt olvasási-szövegértési. matematikai és természettudományi 
eredményekben  
Forrás: OECD (2001c) 
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A felsőfokú képzés színvonalát tekintve viszont bizonyos támpontot nyújthat, hogy a világ 

húsz legmagasabbra értékelt egyeteme közül 17 az USA-ban van és csak kettő található 

Európában, s még az első 50 egyetem közül is csak kilenc az európai (az adatok forrása: 

Academic Ranking of World Universities 2005). 

 
6.3 Az oktatási befektetések megtérülési rátái 
 

 

Alapvetően a képzettségi szinttől függően magasabb keresetek miatt, az USA-ban általában 

sokkal magasabbak az oktatási befektetések megtérülési rátái, mind magán, mind társadalmi 

szinten, mint az európai országokban (lásd. 21.  és 22. táblázat). 

 

21. táblázat 
Magán megtérülési ráták az oktatásban,  1999-2000 
 
Férfiak 
 USA Jap Ger Fra Ita UK Can Den Ned Swe Súlyozatlan 

átlag 
Felsőfokú képzés     
            
az adózás előtti jövedelmeken és 
a képzési idő hosszán alapuló     

     
megtérülési ráta (szűk) 18,9 8,0 7,1 13,3 6,7 18,1 8,4 7,9 11,7 9,4 11,4 
      
módosító hatások      

adók -2,3 -0,3 -1,5 -1,6 … -2,1 -0,5 -2,1 -2,0 -1,5 -1,5 
munkanélküli segély 0,9 0,9 1,1 2,4 0,5 1,6 1,3 1,0 0,0 1,2 1,1 
tandíj -4,7 -2,0 -0,3 -1,1 -0,7 -2,7 -2,3 -0,2 -0,6 -0,7 -0,6 
hallgatói támogatások 2,1 1,3 2,7 1,3 0,0 3,6 1,8 4,8 2,9 3,0 2,4 

      
megtérülési ráta (átfogó) 14,9 7,9 9,1 14,3 6,5 18,5 8,7 11,5 12,1 11,4 11,7 
      
Középiskola (felső szint)      
      
az adózás előtti jövedelmeken és 
a képzési idő hosszán alapuló      

      
megtérülési ráta (szűk) 14,4 4,4 10,0 7,5 9,5 12,4 11,9 11,3 6,9 3,9 9,2 
      
módosító hatások      

adók -0,9 -0,2 -2,1 -1,0 … -1,5 -1,6 -2,2 -0,2 -0,6 -1,1 
munkanélküli segély 2,9 2,6 2,9 7,0 1,7 4,2 3,6 2,2 1,2 3,1 3,1 
      

megtérülési ráta (átfogó) 16,4 6,8 10,8 13,5 11,2 15,1 13,6 11,3 7,9 6,4 11,3 

Forrás: Blöndal et al. (2002). 
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A módosító tényezők figyelembe vétele után (tehát az emberek által ténylegesen érzékelt 

arányokkal számolva) a középfokú oktatás magán megtérülési rátája az USA-ban 

másfélszerese az Európainak, és még a felső fokú képzésé is 1,25 szorosa az európai 

országokra kimutatottnak.  

 

A társadalmi megtérülési ráta is 1,4-1,5 szerese az USA-ban az európai országokénak 

(kivéve a nők középfokú oktatásának társadalmi megtérülési rátáját, ami csak 1,16-szor olyan 

magas az USA-ban, mint a táblázatban figyelembe vett európai országok átlagánál).   

 

22. táblázat 
Társadalmi megtérülési ráták az oktatásban (szűk értelemben) 1999-2000 

 Középfokú oktatás Felsőfokú oktatás 
 férfiak nők férfiak nők 
USA 13,2 9,6 13,7 12,3 
Japán 5,0 6,4 6,7 5,7 
Németország 10,2 6,0 6,5 6,9 
Franciaország 9,6 10,6 13,2 13,1 
Olaszország 8,4 … 9,4 … 
Egyesült Királyság 12,9 … 15,2 13,6 
Kanada … … 6,8 7,9 
Dánia 9,3 8,7 6,3 4,3 
Hollandia 6,2 7,8 10,0 6,3 
Svédország 5,2 … 7,5 5,7 

Forrás: OECD (2002a) 

 

6.4 Néhány konzekvencia 
 

Még néhány, a képzettséggel kapcsolatos különbségre tartom fontosnak ráirányítani a 

figyelmet. Nevezetesen, hogy a felsőfokú képzettségűek jövedelmi szintje az átlagos jövedelmi 

szinthez képest az USA-ban jelentősen magasabb, mint az EU országaiban (180-190% 

szemben az európai országok 120-150%-os arányaival), míg az átlagot el nem érő képzettségi 

szintűek jövedelmei az USA-ban jelentősen alacsonyabbak, mint az EU tagországaiban 

(OECD 2005a, lásd a 23. ábrát). A képzettséggel összefüggő jövedelmi differenciák tehát 
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sokkal magasabbak az USA-ban, mint az EU-ban36. Ez azt jelenti, hogy az USA-ban az 

embereknek sokkal inkább megéri hosszabb időt az oktatásban tölteni,  nagyobb személyes 

anyagi hozzájárulást nyújtani (részben nagyobb mértékű fiatalkori elmaradt jövedelmek 

formájában, részben effektíve készpénzért37, vagy hitelből magasabb arányú finanszírozási 

hozzájárulást vállalva), mint Európában.  

 

23. ábra 
Kereseti arányok különböző képzettségűek között, 1999/2000 

százalékos eltérések a középfokú képzettségi színvonalúak átlagos keresetétől 

 
                    középfokúnál alacsonyabb          felsőfokú 
1) 1997 
2) adózás utáni keresetek 
3) 1998 

Forrás: Nemzeti Statisztikai Hivatalok  

 

                                                 
36 A gazdasági növekedéssel foglalkozó irodalom a (magasabb GINI indexszel kifejezett) magasabb jövedelmi 
differenciák és a növekedési ütem közötti kapcsolat kimutatásában erősen megosztott. A magam részéről úgy 
gondolom, hogy  különösen a nagy jövedelmi redisztribúciót végrehajtó és ennek következtében viszonylag 
alacsony Gini indexekkel rendelkező fejlett országokra vonatkozóan inkább a piaci folyamatok torzításmentes 
érvényesülésének és a lakossági motívációk fenntartásának szükségességét fontos hangsúlyozni, mintsem az 
egyenlőtlenségek csökkentésének a jövedelmi redisztribúció  fokozódásával egyre öncélúbbnak tetsző és csak 
egyre korlátozottabban sikeres  politikáját. Ugyanakkor nem tanácsos egyenlőségjelet tenni általában a jövedelmi 
differenciálódás és az annak csak egy részét adó képzettségtől függő jövedelmi differenciálódás között.  
37 A képzettségi szinttől függően jelentősen magasabb jövedelmi differenciák az USA-ban egyúttal az oktatás 
finanszírozásra nézve is  eltérő lehetőségeket nyitnak meg, nevezetesen a jövőbeni magasabb jövedelmek terhére 
történő, magasabb személyes felelősséget és kockázatot, egyúttal mind a képzettséget szerző személyekkel, mind 
a képzést végző intézményekkel szemben erősebb, a tudás hasznosulásán (hasznosíthatóságán)  alapuló kontrollt 
eredményező finanszírozásét. 
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Megjegyzendő, hogy egy másik összefüggés is kimutatható, nevezetesen, hogy ha az USA-

ban a  magasabb képzettségért az embereknek nagyobb áldozatot kell vállalniuk, akkor 

valószínűsíthetően a képzés során megszerezhető ismeretekkel, s különösen azok piacon 

történő értékesíthetőségével szembeni elvárásaik is magasabbak lesznek. 

 

A képzettségi szinttől erősen függő, jelentős jövedelmi differenciálódás nélkül 

megkérdőjeleződik a képzettség megszerzésével kapcsolatos ráfordítások megtérülésének 

lehetősége. Ennek hiányában pedig elvész a magasabb képzettség megszerzésére irányuló 

motíváció. Ennek az alapvetőnek tűnő követelménynek úgy tűnik Európa az USA-nál sokkal 

kevésbé tesz eleget. Ez az európai jövedelemelosztási arányok problematikus voltára mutat rá.    

 

Érdemes arra is felfigyelni, hogy bár a közgazdasági elemzés logikája azt várná, hogy a 

pótlólagos befektetések megtérülése csökkenő tendenciát mutasson, azonban ilyen tendenciát 

sem a társadalmi, sem a magán megtérülési adatok nem mutatnak. A valóságban az átlagok 

mögött láthatóan az országok között igen  komoly eltérések vannak, vagyis a keresetek 

alakulásában igen jelentősek a gazdasági logikától eltérő, valószínűleg a társadalmak 

értékrendjével illetőleg a társadalmi célok különbözőségeivel összefüggésben meghatározódó 

tényezők szerepe. 

 

24. ábra 
A szülők képzettségének hatása a felsőfokú képzésben való részvételre 1994-95 

a szülők képzettségi szintje:  középfok alatt     középfok       felsőfok 
a felsőfokú képzésben való részvételi arány a 18-24 évesek között 

    
         USA    Por     Fra     Esp     Bel      Ita      Swe     Ire      Gre     Ned    Fin     Den 

 Forrás: EURYDICE (1997) 
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Egy nagyon fontos öszefüggésre mutat rá a 24. ábra, nevezetesen arra, hogy mennyivel 

nyitottabb az Egyesült Államok felsőoktatási rendszere az alacsonyabb képzettségű családok 

gyermekei számára, mint az európai országoké. Mint az ábráról láthatjuk, a középfokú 

képzettségi szintet el nem érő szülők gyermekei az USA-ban 2-4-szer magasabb arányban 

nyertek felsőfokú képzettséget, mint az európai országokban, sőt az USA- beli arány még a 

középfokú képzettségű szülők esetében is jelentősen felülmúlja az USA általános beiskolázási 

előnyét.  

 

Az USA-hoz viszonyítva több európai országban a szülők alacsony képzettségi szintje szinte 

áthatolhatatlan gátat jelent a fiatal nemzedékek számára a felsőfokú képzettség 

megszerzésével szemben. Ez egyúttal a társadalmi mobilitás alacsonyabb szintjét, a 

társadalomszerkezet merevségét is mutatja az európai országokban. 

 

7. Kutatás és fejlesztés, tudományos teljesítmények 
 

7.1 Ráfordítási arányok 
 

Az Egyesült Államok az OECD térség K+F ráfordításainak 42,1%-át adja, míg az Európai 

Unió csak 29,6%-át. Tehát az OECD  K+F ráfordításaiból az USA több, mint másfélszer 

magasabb arányban részesedik. A GDP-hez viszonyított arányokat tekintve is jelentősen 

magasabb az USA-ban (2,6%) a K+F ráfordítások aránya, mint az EU-ban (2,0%). 

Ugyanakkor a fenti 2003-as adatok a megelőző évekhez képest az USA vonatkozásában némi 

visszaesést mutatnak, hiszen például 2001-ben az USA még a GDP-jének 2,73%-át fordította 

K+F-re (OECD 2005b). Ezzel együtt (tekintettel az egy főre jutó GDP tekintetében is fennálló 

jelentős különbségre) az egy főre jutó K+F kiadások abszolút szintjét tekintve az USA 

978$/fős ráfordításai csaknem kétszer akkorák, mint az Európai Unió 532$/fős ráfordításai 

(OECD 2005). 

 

A K+F ráfordítások azonban csak egy részét képezik a tudás fejlesztésébe történő 

beruházásoknak. Ha a K+F-hez még a felsőoktatási ráfordításokat és a szoftver beruházásokat 

is hozzáadjuk és egy ilyen összesített mutatóval próbáljuk kifejezni egy-egy ország tudás 
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fejlesztésre fordított beruházásait, akkor a kilencvenes évek adatai alapján azt mondhatjuk, 

hogy az Egyesült Államok mintegy 6%-os GDP arányos ráfordításait az Európai Unióból csak 

a nála csaknem két nagyságrenddel kisebb Svédországé múlja felül. Az EU egészének szintje 

azonban alig éri el az USA tudás fejlesztésébe történő befektetéseinek kétharmadát. 

 

E tekintetben az is említésre méltó tényező, hogy míg az országok többsége kisebb-nagyobb 

erőfeszítéseket téve az USA-hoz viszonyított lemaradást próbálta behozni, s eközben a három 

összetevő belső arányait csak kevéssé módosította, addig az USA  a kilencvenes évek elején 

megtehette, hogy erőfeszítéseit jelentős mértékben a szoftver fejlesztésekre konvertálja 

(OECD 2002), majd 1994 és 2002 között váltson át kiegyensúlyozottabb tudásberuházási 

arányokra(OECD 2005) (lásd 25. és 26. ábra). 

 

Mint a 25. ábráról látható, hogy az USA GDP arányos tudásberuházási többlete  Európával 

szemben a K+F kiadások tekintetében kisebb, mint a másik két tényező vonatkozásában. 

Feltűnően magas az EU elmaradása az USA-val szemben a felsőoktatás GDP arányos 

részesedését tekintve. 

 

25. ábra 
Tudásberuházás a GDP százalékában 2002-ben       
           Az ábra tetején lévő számok a tudásberuházás nagyságának a változását mutatják a GDP-hez            
               viszonyítva 1994 és 2002 között 

                            K+F                      szoftver                    felsőoktatás 
           

 
           Por  Gre  Ita  Ire  Nzl  Esp  Aut UK Fra  Ned EU Bel  Ger Aus Can JapOECDDen Kor Fin USASwe  
Forrás: OECD (2005b) 
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26. ábra 
Hozzájárulás a tudásberuházás növekedéséhez a GDP százalékában 1994-2002 
                     K+F       szoftver    felsőoktatás      összes változás 

 
      Ire    Can   UK   Aus   Ita   Fra   Ned   Por   Ger    Esp    Gre  Kor   Aut    Jap  USA   Fin   Swe  Den 

Forrás: OECD (2005b) 

 

 

7.2 Teljesítmények 
 

 

Érdekes összehasonlításra ad lehetőséget a következő két ábra, mivel egyrészt két oldalról is, 

vagyis a ráfordítások és a kimenő teljesítmények oldaláról is mutatja a vizsgálatban részt vett 

országoknak a tudásalapú gazdasággal kapcsolatos eredményeit, másrészt mindkét 

nézőpontból vizsgálva a kérdést, több komponensű mutatót képez, vagyis egy-egy ábrán 

megjelenítve nagyon komplex területek állapotát és fejlődési dinamikáját mutatja be (lásd. 27. 

és 28. ábra). 

 

Az ábrákról láthatjuk, hogy a képzett színvonal mutatókat tekintve az USA mind a bemeneti 

(befektetések a tudás fejlesztésbe), mind a kimeneti azaz a befektetések eredményei, a tudás 

teljesítmények vonatkozásában jelentősen felülmúlja az EU-15-öket. A ráfordítások 

dinamikáját tekintve is a kilencvenes évek második felében az USA van némi fölényben az 

EU-val szemben. Ugyanakkor az évtized fordulón, amikor az ICT szektorok növekedési 

dinamikájának jelentős megtorpanásával, esetenként a szektor kibocsátásának időlegesen 

abszolút visszaesésével (lásd. EC (2003)) összefüggésben a fejlett országok egész 

gazdaságának erősen lelassul a növekedése, az USA reakciója erőteljesebb. Az persze 

megítélés kérdése, hogy az ICT-vel, a tudománnyal szoros kapcsolatban lévő területekről 

szétterjedő válság időszakában melyik reakciót tekintjük előremutatóbbnak, azt amelyiknek a 

tudás fejlesztésével kapcsolatos  bemeneti mutatóin szinte észre sem lehet venni, hogy az 
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adott területeken éppen baj van, vagy azt, amelyiknek ennek következtében jelentősen 

visszaesnek a tudás fejlesztésére irányuló ráfordításai? 

 

27. ábra 
Az EU, Japán és az USA összetett befektetési mutatói a tudásalapú gazdaság 
kifejlesztésére38  

Befektetés változás % 

 
                                                                                                         Befektetési szint                         
 
             relatív ország pozíció 2000-ben, illetve növekedési ütem 1995-2000 között 
             relatív ország pozíció 2001-ben, illetve növekedési ütem 2000-2001 között 
 
Megjegyzések: Az ábra készítésénél a tudásalapú gazdaság tényezői közül csak 4 lett figyelembe véve, ezek: az egy lakosra 
jutó K+F (GERD, azaz kormányzati) ráfordítások nagysága, az egy lakosra jutó tudományos és technikai szakokon szerzett 
Phd-k száma, az egy lakosra jutó tudományos kutatók száma, és az egy lakosra jutó állótőke képzés (kivéve az építési jellegű 
tőkét) nagysága. Nem lettek figyelembe véve a következő tényezők: az e-kormányzat, az oktatási-képzési ráfordítások és az 
élethosszig tartó tanulás helyzete, mivel ezekkel kapcsolatosan az USA-ra és Japánra vonatkozóan nem álltak rendelkezésre 
összehasonlítható adatok. 
 

Forrás: EU (2003) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38 A mutatók képzéséről és az alkalmazott metodológiáról lásd.: www.coris.lu/indicators/publications.htm. 
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28. ábra 
Az EU, Japán és az USA összetett teljesítmény mutatói a tudásalapú gazdaság 
kifejlesztésben39  

Teljesítmény növekedési ráta 

 
                                                                                                     Teljesítmény szint 
           
             relatív ország pozíció 2000-ben, illetve növekedési ütem 1995-2000 között 
             relatív ország pozíció 2001-ben, illetve növekedési ütem 2000-2001 között 
 
Megjegyzések: Az ábra készítésénél a teljesítmény mutatók közül csak 3 lett figyelembe véve, ezek: az átfogó 
termelékenységi szint (GDP/ledolgozott munkaóra), a szabadalmak (részesedés az EPO-nál és azUSPTO-nál bejegyzett 
szabadalmakból) és az egy lakosra jutó tudományos publikációk száma. Az e-kereskedelemmel és az iskolarendszer 
sikerességével kapcsolatosan az USA-ra és Japánra vonatkozóan nem álltak rendelkezésre összehasonlítható adatok. 
Forrás: EU (2003) 

 

A kimeneti teljesítmények dinamikájának mérséklődése ezalatt mindkét térségben sokkal 

csekélyebb, s az USA tudással kapcsolatos  kimeneti teljesítményeinek dinamikája még a 

visszaesést követően is magasabb, mint az EU-é azt megelőzően. A két térség teljesítmény 

dinamikája közötti különbség pedig nagyjából változatlan maradt. 

 

7.3 Néhány eltérő vonás 
 

A kutatás és fejlesztési ráfordításokkal és irányokkal kapcsolatosan további négy jelentős 

különbségre tartom szükségesnek ráirányítani a figyelmet. Egyrészt az USA-ban jelentősen 

                                                 
39 A mutatók képzéséről és a z alkalmazott metodológiáról lásd.: www.coris.lu/indicators/publications.htm. 
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magasabb az üzleti szféra súlya és részaránya a K+F finanszírozásában (lásd pl. OECD 

(2005)). A K+F kiadások forrás szerinti megoszlását mutatja a 29. ábra. Ráadásul  a magán 

finanszírozás dinamikája is magasabb a K+F finanszírozásában az USA-ban, mint 

Európában (lásd Dosi, G.-Llerena, P.-Labini, M. S. (2005b)). Ez azt mutatja, hogy az USA-

ban a kutatási és fejlesztési célok kiválasztásában fontosabbak a felhasználói igények és a 

megtérülési szempontok, mint Európában. 

 

29. ábra 
A K+F kiadások forrás szerinti megoszlása, 2002¹ 

 
 
    üzleti szféra    kormányzat    egyéb nemzeti források  külföld  
¹ ITA: 1996,  Lux:2000; Bel, Den, El, Por, Swe: 2001; Cze, Ger, Est, Hun, Pol, Slk, UK, USA, Jap: 2003; Aut: 
2005 

Forrás: EC (2005e) 
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Másrészt az USA és Európa között van némi eltérés abban a tekintetben is, hogy mely 

tudományágak, technológiák fejlesztésére helyeznek nagyobb hangsúlyt. Míg Európa inkább 

a fizikával kapcsolatos területeken van relatíve előnyben (ami ebben az esetben azt jelenti, 

hogy elmaradása ezeken a területeken viszonylag kisebb), addig az információs és 

kommunikációs technológiák, valamint az élettudományok és a biotechnológia 

vonatkozásában az USA egyértelmű fölénye tapasztalható (lásd 33., 36. és 37.  ábrák és 24. 

táblázat). A tudományos kutatás irányainak eltérő szerkezete ismét azt mutatja, hogy az USA 

már egy következő periódusra készül, miközben Európa még a jelen elmaradásait próbálja 

kompenzálni. Ez azzal a veszéllyel jár, hogy a tudomány és technika fejlődésének következő 

időszakában megismétlődnek azok a folyamatok, melyek az ICT forradolom lefolyásakor 

bekövetkeztek, vagyis például a biotechnológia kifejlesztéséséből, termelésbe való 

behatolásából és felhasználásából származó előnyöket az EU éppúgy csak az USA-nál 

kevésbé lesz képes realizálni.  

 

Igen jelentős eltérés mutatkozik a két térség között a tudományos kutatók alkalmazásának 

intézményi szektorok szerinti megoszlásában. Míg az USA-ban a kutatók több, mint 80%-át az 

üzleti vállalkozások alkalmazzák, s a másik két szektor: a kormányzat és a felsőoktatás csak 

3,8%-os illetve 14,7%-os részesedéssel bír, addig Európában az üzleti szférában alkalmazott 

tudományos kutatók aránya alig 49%-os, a kormányzat részesedése eléri a 13,4%-ot, a 

felsőoktatásé pedig a 36,5%-ot. Ezek az adatok is azt mutatják, hogy az USA-hoz viszonyítva 

Európában a tudományos kutatás szerkezete intézményileg sokkal kevésbé adaptív, sokkal 

kevésbé kényszerül a felhasználók igényeinek kielégítésére. 

 

Negyedszer azt szeretném kiemelni, hogy míg az un. high tech iparágakra fordított K+F 

ráfordítások nagyjából azonos arányt képviselnek az üzleti célú K+F ráfordításokon belül (az 

USA-ban is és az EU-ban is mintegy 40%-os a súlyuk). A fennmaradó 60%-ot azonban az EU 

döntően a közepesen magas, ill. az alacsonyabb technológiai fejlettséget jelentő, mondhatni a 

hagyományos iparágak K+F-jére fordítja, míg az USA a szolgáltatásokéra. Így a szolgáltató 

iparágak K+F ráfordításai az összes üzleti K+F ráfordításon belül az USA-ban mintegy 2,5-

szer magasabb arányúak, mint az EU-ban (OECD (2005)). Tekintettel arra, hogy a fejlett 

országok gazdaságainak legnagyobb súlyú szektorai ma már a szolgáltatások, ez a különbség 

az EU-ban megvalósuló K+F ráfordítások súlyos félreorientáltságára mutat rá, s ugyanakkor 
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részben magyarázatot ad a szolgáltatási szektoroknak a korábbiakban már kimutatott USA-

beli gyorsabb termelékenység növekedésére is.  

 

Ugyanakkor a kilencvenes évek végének arányaihoz viszonyítva a kétezres évek első éveiben 

mindkét térségben jelentősen nőttek a szolgáltatásokra irányuló üzleti célú K+F ráfordítások. 

A részarány növekedés azonban az USA-ban messze felülmúlta az Európában tapasztaltat 

(lásd EC (2005e)). Ezek az arányok egyúttal ismételten mutatják a tudomány 

finanszírozásának európai rugalmatlanságát. 

 

 

7.4 Tudományos kutatók, publikációk, tudományos fejlettség 
 

 

Mintegy 20%-kal magasabb az USA-ban a tudományos kutatással foglalkozók létszáma, mint 

az EU-15-öknél, s ez 1000 foglalkoztatottra számítva már mintegy másfélszeres különbséget 

eredményez. Ez utóbbi arány az egész Európai Unióban csak az Egyesült Államokkal 

méretbelileg igazából össze sem vethető Finnországban és Svédországban magasabb, mint az 

USA-ban (lásd. OECD 2005).   

 

A 30. ábra immár az EU-25-ökre vonatkoztatva mutatja a tudományos kutatók 

munkaerőállományhoz viszonyított arányát és ennek növekedését. A különbség alapvetően az 

EU kibővülése (az újonnan felvett országok jelentősen rosszabb mutatói erősen rontják az EU 

átlagot) és az eltérő vetítési alap miatt az EU szempontjából még sokkal kedvezőtlenebb: az 

arány 1 az 1,74-hez.  Sajnos még a dinamika tekintetében is kedvezőbb az USA által elért 

eredmény, mint az EU egészének átlagos eredménye. 
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30. ábra 
A munkaerő állomány 1000 főjére jutó tudományos kutatók száma, 2003¹ zárójelben: az évi 
átlagos növekedési ráta %-ban, 1997-2003² között   

 
 
¹ UK: 1998,  USA: 1999,  Lux: 2000,  El, Swe: 2001,  Fra, Ire, Ita, Net, Aut: 2002,  Bel: 2002 

² UK_ 1996-98,  USA: 1997-99,  Den, El, Swe, Jap: 1997-2001, Fra, Ita, Net: 1997-2002, Bel: 1997-2004, 
  Aut: 1998-2002,  Est, Cyp: 1998-2003, Esp: 1998-2002 

Forrás: EC (2005e) 

 

 

Bár a világon megjelenő tudományos publikációkból (lásd 31. ábra) a két térség részesedése 

nagyjából megegyezik (EU: 32,5%, USA: 30,9%), de fajlagosan, azaz 1 millió főre vetítve 

már az USA-ban jelentősen magasabb a publikációk száma, mint az EU-ban (703,9 szemben 

az 556,6-del). A publikációk tényleges jelentőségét (amit az idézettséggel lehet közelíteni) 

tekintve azonban az USA már magasan kiemelkedik a többi ország közül, s e tekintetben az 
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összes ország közül csak Svájc előzi meg (OECD 2005b). Ugyanakkor a kilencvenes években 

az EU mind a publikációk, mind az idézettség vonatkozásában közelített az USA-hoz40. 

 

31. ábra 
Publikációk és idézettség, USA/EU-15 

Az Eu-15-ök az USA %-ában  
 

 
Forrás: King, D. A. (2004) 

 

 

Erre vonatkozóan – némileg eltérő adatbázisra támaszkodóan – fontos következtetésekre 

juthatunk a 23. táblázat viszonyszámainak segítségével. Megállapítható, hogy az USA 

tudományos teljesítményekben megnyilvánuló előnye, illetve Európával szembeni vezető 

szerepe nem egyszerűen az abszolút mértékben több tudományos kutatón, vagy több 

tudományos publikáción, hanem a tudományos kutatók termelékenységén, a publikációk 

minőségén alapszik.  Az egy kutatóra vetített publikációk, vagy méginkább az egy kutatóra 

vetített idézettség vonatkozásában ugyanis sokkal nagyobb az USA előnye, mint ugyanezen 

mutatóknak a teljes népességre vetített arányai tekintetében. 

 

 

 
                                                 
40 A tudományos publikációkra és az idézettségre vonatkozó adatokat legátfogóbban aThomson Scientific 
adatbázisa tartalmazza (http://scientific.thomson.com/) 
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23. táblázat 
Publikációk és idézettség az összlakosság és az egyetemi kutatók számának arányában  

 1.                     publikációk         publikációk/       =         publikációk/     x              kutatók/  
                                                            népesség                        kutatók                            népesség 
 
USA                     1265508                 4,64                                6,8                                    0,68   
EU-15                  1347985                 3,60                                4,3                                    0,84 
 
2.                         idézettség              idézettség/        =          idézettség/         x              kutatók/                                                            
                                                           népesség                         kutatók                            népesség                     
 
USA                   10850549                39,75                             58,33                                 0,68   
EU-15                  8628152                23,03                             27,52                                 0,84   
 
3,                       a publikációk        a publikációk     =         a publikációk       x            kutatók/          
                          legfontosabb        legfontosabb                  legfontosabb                        népesség 
                         1%-a                     1%-a/                            1%-a/ 
                                                        népesség                       kutatók                    
   
USA                    23723                      0,09                               0,13                                  0,68 
EU-15                 14099                      0,04                               0,04                                  0,84 

Forrás: Dosi-Llerena-Labini (2005a)  

 

A 32. ábra jelzi, hogy van összefüggés, méghozzá elég szorosnak tűnő pozitív kapcsolat van a 

gazdasági fejlettség és az idézettség, a tudományos reputáció között. Az ábra vízszintes 

tengelye a „gazdasági egészséget”, lényegében az egy főre jutó ezer $-ban mért GDP szintjét 

mutatja az egyes országokban, míg a függőleges tengely a „tudományos egészséget” mutatja. 

Ennek mérésére az egységnyi GDP-re jutó idézetek számát használja. Azoknak az 

országoknak, amelyek a trendet jelző görbétől balra-felfelé helyezkednek el, a fenti módon 

mért tudományos teljesítménye, illetve ennek elismertsége relatíve magasnak tekinthető, míg 

azoké, melyek a trendvonaltól jobbra-lefelé helyezkednek el, relatíve alacsonynak. 

 

Ebben az ábrázolásban az USA egyértelműen a relatíve alacsony tudományos teljesítményű 

országok közé tartozónak tekinthető. Az ellentmondás szerintem úgy oldható fel, hogy mivel 

az USA gazdaságilag fejlettebb, mint az ábrázolt országok nagy többsége, ezért az egy főre 

jutó jövedelmet ábrázoló vízszintes tengelyen magas értéket kap. Ugyanakkor minél 

magasabb ezen értéke valamely országnak relatíve annál nehezebb a függőleges tengelyen, 

ahol éppen a jövedelem az osztó (ennek egységére van kiszámítva az idézetek száma),  

szintén magas értéket elnyernie. Emiatt a függőleges tengelyen relatíve magas értéket egy 

bizonyos fejlettségi szintet követően már csak a tudomány fejlesztésére különleges hangsúlyt 

fektető, mondhatni erre specializálódó országok kapnak. Ilyeneknek tekinthetők a Skandináv 
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országok, az Egyesült Királyság, Hollandia és Svájc. Az Európai Unió egésze nagyjából a 

trendvonalon, a francia-német pont közelében, helyezkedne el. Vagyis az Európai Unió mind 

az egy főre jutó jövedelmet tekintve, mind az egységnyi jövedelem révén elért idézettséget 

tekintve (bár ez utóbbiban érzékelhetően kevésbé) elmaradna az USA-tól. 

 

32. ábra 
A gazdasági és a tudományos teljesítmény összehasonlítása 

tudományos teljesítmény1 

 
                                                                                                   gazdasági teljesítmény 
         1 A tudományos teljesítményt az adott országban megjelent tudományos publikációk idézettségének                                      
              és a GDP-nek az arányával fejezi ki az ábra. 

Forrás: King, D. A. (2004) 

 

Ugyanakkor nagyjából a 20000$/fős egy főre jutó jövedelmi szinttől felfelé már olyan nagy az 

idézettségi intenzitásban az országok közötti szóródás (tízszeres különbségek is vannak az 

egyes országok között), hogy innen kezdve már magának a trendnek a változatlan formában 

történő megléte is megkérdőjelezhető. 
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A tudományos publikációk minőségét, a szerzők reputációját mutatja a legtöbbet idézett 

szerzők hovatartozásáról készített grafikon (lásd. 33. ábra). Mint látható, az USA az összes 

vizsgált tudomány területen nagy fölényt mutat az EU-val szemben, s igazából csak az 

arányokban van némi különbség. Ezek alapján is megállapíthatjuk, hogy az EU lemaradása 

relatíve a matematikai, a fizikai és a kémiai tudományok tekintetében a legcsekélyebb. 

 

33. ábra 
A legtöbbet idézett szerzők hovatartozása különböző tudományágakban 

 
       1        2       3       4        5       6       7        8       9        10     11     

  
 
1: kémia 
2: matematika 
3: biológia és biokémia 
4: műszaki tudományok 
5: klinikai orvostudomány 
6: számítástechnika 
7: földtudományok 
8: anyag tudományok 
9: molekuláris biológia és genetika 
10: fizika 
11: összesített részarány a legtöbbet idézett szerzők között 
 

Forrás: Dosi, G.-Llerena, P.-Labini, M. S. (2005b) 

 

Fontosnak tartom egy pár mondat erejéig ennél az ábránál időzni. A vizsgált tudomány 

területek közül gyakorlatilag nincs olyan, ahol a világ e két tudományos szempontból (is) 

vezető szerepet betöltő térségéből származók együttesen ne szereznék meg a legtöbbet idézett 

szerzői pozíciók 85-90%-át. Ezek az arányok jelentősen felülmúlják a két területnek a K+F 

ráfordítási arányoknál elért pozícióit is. (Emlékeztetőül az OECD térség összes K+F 

ráfordításának az USA 42,1%-át, míg az EU 29,6%-át adja, együttes részarányuk az OECD-n 

belül tehát 71,7%-os. Az OECD-ben viszont egyebek mellett sem Oroszország, sem Kína, 
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sem India nincs benne.) Az idézettségi mutatók részarányai tehát igen jelentősen eltérnek a 

valószínűsíthető tudományos potenciáloktól illetve a K+F ráfordításoktól. Vajon tényleg 

elsősorban a gondolatok, a tudományos eredmények kiválósága teszi ilyen arányban az e 

térségekből származó szerzőket az idézettségi listák élére, vagy pedig legalább ekkora 

szerepet tulajdoníthatunk ebben a szerzők mögött álló tudományos és publikációs 

infrastruktúrának, a nyelvi kereteknek is? 

 

7.5 Agyelszívás 
 

 

Mivel a Nobel-díjasok születési illetve eredeti képzési helye és az az ország, melynek 

színeiben végülis kifejtik a legnagyobb tudományos elismeréssel díjazott tevékenységüket, 

jelentősen eltér egymástól, a 34. ábra, mely évtizedenkénti bontásban mutatja az USA, az EU 

és Japán által elnyert Nobel-díjak számát, talán nem is elsődlegesen arra nézve nyújt 

támpontokat, hogy mely térségben jobb az oktatási rendszer tudományos 

csúcsteljesítményekre képes emberek kiképzésére, hanem inkább arra, hogy mely térség 

képes megfelelőbb körülményeket biztosítani az ilyen teljesítményekre képes emberek 

számára, azaz rendkívül komplex módon értékeli az egyes térségek által biztosított társadalmi, 

intézményi feltételrendszert. Mint látható, az USA a Nobel-díj alapításakori elhanyagolható 

szerepkörből indulva, csaknem folyamatosan növekvő részét szerzi meg az évente kiosztott 

díjaknak. Az USA által elnyert Nobel-díjak számának legnagyobb növekményei az ötvenes, 

majd a hetvenes években voltak, s az összesen bekövetkezett két  kisebb visszaesés mindig 

jelentősen alatta maradt e növekményeknek. Ezzel szemben az európai tudósok által elnyert 

Nobel-díjak száma már a XX. század közepétől alatta marad az amerikainak, s bár a hatvanas 

évek emelkedő tendenciáját további két évtizeden keresztül sikerült fenntartani, a táblázatban 

megjelenő legutolsó évtized, a kilencvenes évek adatai nem adnak okot bizakodásra. 
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34. ábra 
Kémiai, fizikai, orvosi vagy fiziológiai Nobel-díjasok száma évtizedenként EU-15, USA, 
Japán  

 
                                                EU-15      USA    Japán 

Forrás: EU (2004b) 

 

Meggyőzően mutatja az USA kiemelkedő vonzerejét és megtartó képességét a képzett emberek 

számára az agyelszívásról, pontosabban az agy helyben maradásról készített  35. ábra. Mivel 

a forrásul szolgáló tanulmány nem közli, hogy az ábra egy-egy pontja mekkora változást 

jelent, az ábra inkább csak illusztrációul szolgálhat. Ezzel együtt megállapítható, hogy a régi 

EU-s tagországok nagyjából két csoportba sorolhatóan helyezkednek el (az 5,0-5,4 pont 

közötti 4 ország és a 3,5-4,3 pont közötti 4 ország).  Érdekes, hogy az előbbi csoportban két 

olyan ország is van (Spanyolország és az Egyesült Királyság), ahonnan pedig – legalábbis a 

kisebb nyelvi korlátok miatt – könnyebb lehet az USA-ba, mint nyilvánvalóan legnagyobb 

befogadó országba áttelepülni.  

 

Összességében azonban az ábra egyértelműen mutatja az USA európai országoknál jelentősen 

magasabb megtartóképességét az ország fejlődése szempontjából különösen fontos, képzett 

emberek vonatkozásában.  
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35. ábra 
Brain Drain 

 
 USA Esp  Sui  Net  Jap Swe UK Thai Sin  H-K Can Aus Ger Kor MexCze Mal Est  Gre  Fra  Vie Pol   HunIndo Ita  Chin Nzl Rus Ind Ukr Phil Serb 

 Az ország képzett lakossága (1=normális esetben kivándorol, máshol keresve boldogulást, 
7=majdnem mindig szülőhelyén marad) 

Forrás: Schuster (2006) 

 

Az agyelszívásra vonatkozóan érdekes, a közkeletű sztereotípiákkal ellentétes  képet mutat a 

lakosság őshonos és külföldről származó (külföldön született)  része képzettség szerinti 

összetételének összevetése (lásd. OECD (2007)). Eszerint az EU-15-ök esetében az őshonos 

és a külföldi születésű lakosságon belül csaknem ugyanakkora a középfokot el nem érő 

képzettségűek aránya, a középfokot elérő, de felsőfokú képzettséggel nem rendelkezők aránya 

néhány százalékkal az őshonos lakosság esetében magasabb, míg a felsőfokú képzettség 

aránya néhány százalékkal a külföldön született lakosság esetében magasabb. Ezzel szemben 

az Egyesült Államokban a külföldön születetteken belül csaknem kétszer olyan magas a 

középfokú képzettséget el nem érők aránya, mint az őshonos lakosság esetében, s a felsőfokú 

képzettséggel bírók aránya egy kicsivel magasabb az őshonos lakosság körében, mint a 

külföldön születetteknél.  Eszerint az őshonos lakosság képzettségi szintjéhez képest relatíve 

inkább az EU országai fogadtak be magasabb képzettségű immigránsokat, s az USA 

alacsonyabb képzettségűeket. Ha viszont az immigránsok abszolút képzettségi szintjét 

hasonlítjuk össze a két régióban, akkor az USA szempontjából jelentősen kedvezőbb a kép, 

hiszen az itteni immigráns lakosságon belül jelentősen alacsonyabb a középfokú képzettséget  

el nem érők aránya és jelentősen magasabb a felsőfokú képzettségűek aránya. Vagyis az 

immigránsok képzettségi szintje abszolút mértékben magasabb az USA esetében, míg relatíve 

(az őshonos lakosság képzettségi szintjéhez képest) az EU esetében a magasabb.      
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7.6  Szabadalmak, innovációs képesség 
 
 
 
Nem elsősorban a tudományos teljesítményekre nézve, hanem inkább a kutatás-fejlesztési 

irányokra nézve ad plusz információt a 36. ábra és a 24. táblázat. Összességében az USA 

jelentős, sőt növekvő fölénye mutatkozik az EU-val szemben a bejegyzett szabadalmak 

vonatkozásában. E fölény a táblázatban szereplő területek közül a legjelentősebb a 

biotechnológia és a telekommunikáció területén, míg a legcsekélyebb a fogyasztói elektronika 

és a gépgyártás területén (ez utóbbi az egyetlen terület, ahol az EU szabadalmi részaránya 

magasabb, mint az USA-é.) 

 

36. ábra 
Részesedések a szabadalmi háromszögben 

 
                       ICT                biotech             összesen                

 EU-15        USA       Japán       egyéb 
Megjegyzések:    Az adatok az 1998-as évre vonatkoznak. 

Forrás: EC (2005a) 
 

A táblázat is világosan mutatja és az ábra is azt támasztja alá, hogy az USA Európánál sokkal 

nagyobb hangsúlyt fektet az ICT-vel, a biotechnológiával, a gyógyszerkutatással összefüggő 

területekre, míg az EU elsősorban  a hagyományos (vagy ahogy  mostanában a 

besorolásokban nevezik a un. „medium high-tech”) tudomány területekre összpontosít41. Ez 

természetesen nem az európai kutatók érdeklődésének eltérő voltát mutatja, hanem sokkal 

inkább az európai tudományos intézményrendszer  rugalmatlanságát, a finanszírozási 

                                                 
41 Az elkövetkező évtizedek tudományos és technikai fejlődésével foglalkozó tanulmányok általában kísérletet 
tesznek a várhatóan bekövetkező fejlődés legfontosabb színtereinek előrejelzésére. Ha e predikciók között nincs 
is teljes egyezés, a géntechnológia, a nanotechnológia, új anyagok előállítása, az agy kémiai és informatikai 
befolyásolására kialakuló technológia, az egészség megőrzéssel illetve  a környezet fenntartásával, a környezet 
gazdálkodással kapcsolatos technológiák mellett, közös elemként mindegyikben megjelenik a biotechnológia és 
továbbra is a ICT, azaz az információs és kommunikációs technológia (lásd például: OECD (1998), EC (2005a), 
EC (2005b), Marburger,  J.  H.  - Kvamme E. F. (2005).  
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források intézményeken belüli és  intézmények közötti radikálisabb átcsoportosításának 

nehézkességét. 

 

24. táblázat 
Részesedések a szabadalmi háromszögön¹ belül bejegyzett szabadalmakból  

 1990 1992 1994 1996 1998 2000

 összesített részesedés

EU-25 0.27 0.28 0.29 0.29 0.30 0.23
US 0.39 0.40 0.40 0.38 0.36 0.38

 repülés

EU-25 0.17 0.18 0.21 0.21 0.23 0.20
US 0.40 0.43 0.44 0.41 0.39 0.39

 gépgyártás

EU-25 0.41 0.39 0.39 0.40 0.41 0.30
US 0.30 0.34 0.27 0.23 0.23 0.26

 kémia

EU-25 0.33 0.36 0.36 0.34 0.34 0.28
US 0.42 0.40 0.39 0.41 0.40 0.45

 új anyagok

EU-25 0.29 0.33 0.31 0.31 0.32 0.21
US 0.37 0.35 0.34 0.33 0.33 0.38

 biotechnológia

EU-25 0.29 0.30 0.29 0.26 0.26 0.19
US 0.50 0.47 0.50 0.53 0.55 0.62

 ICT szektor

EU-25 0.17 0.18 0.21 0.21 0.23 0.20
US 0.40 0.43 0.44 0.41 0.39 0.39

 telekommunikáció

EU-25 0.22 0.26 0.28 0.27 0.30 0.21
US 0.42 0.46 0.45 0.43 0.39 0.47

 fogyasztói elektronika

EU-25 0.10 0.11 0.11 0.14 0.15 0.22
US 0.30 0.34 0.41 0.35 0.35 0.26

 számítógépek, irodai berendezések

EU-25 0.11 0.13 0.16 0.15 0.18 0.17
US 0.45 0.46 0.46 0.43 0.42 0.39

 
Megjegyzések:   1. A szabadalmi háromszög (triadic patents) alatt azokat a szabadalmakat értik, melyek mind a 
három térség szabadalmi hivatalainál (az EPO-nál, az USPO-nál és a JPO-nál) be lettek jegyezve. 

Forrás: Dosi, G.-Llerena, P.-Labini, M. S. (2005a) 

 

A 37. ábra az EU nagyon komoly hátrányát mutatja az USA-val, de részben még Japánnal 

szemben is az új technológiák kifejlesztésében. 
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37. ábra 
Pozíciók az új technológiák kifejlesztésében 

                    hagyományos                   új                             nagy 
                      területek                         technológiák          programok  

 
            Vegyi-  gyógy-   autó-    elek-    bio-     félve-   IT/         IT/      repü-    tele- 
               par        szer-      gyár-    troni-   tech-    zető     hard-      szoft-  lőgép-  kommu-  
                   ipar        tás         ka        noló-  gyár-   ver          ver      gyár-    niká-         
                                             gia       tás                                 tás        ció 
 
                    USA           Japán       EU      egyéb 
Forrás: EC (2005a) 

 

Az európai országok, Japán és az USA innovációs teljesítményének összehasonlítására az 

Európai Unió által kidolgozott SII (Summary Innovation Index) innovációs index alkalmas 

mérőszám. Az SII index 26 különböző, az innovációval és a tudás termeléssel kapcsolatos 

bemeneti és kimeneti paramétert vesz figyelembe és összegez egyetlen 0 és 1 közé eső 

számban. (Az SII index által figyelembe vett tényezőket az 1. számú mellékletben sorolom 

fel.) A 38. ábra az Európai Unió, az USA,  Japán és még néhány, az Unióba jelentkező, 

illetve egyelőre belépni nem szándékozó fejlett európai ország SII indexét mutatja. Az európai 

országok közül az USA-t csak a 3 skandináv ország előzi meg, az Európai Unió átlaga 

viszont jelentősen, mintegy 20%-kal az USA által elért szint mögött marad.  

 

38. ábra 
Az EIS 2005 összesített innovációs indexe (SII) 

 
Megjegyzések: Az TrendChart által évente elkészített European Innovation Scoreboard  legfontosabb innovációs 
mérőszáma az un. SSI index, mely egyetlen 0-tól 1-ig terjedő mérőszámmal fejezi ki a vizsgált országok 
innovációs teljesítményét. A mérőszám kialakításának metodológiájáról ld. EC(2005c) 
Forrás: EC (2005c) 
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Az EU-nak az USA-hoz és Japánhoz viszonyított elmaradását az innováció terén 16 tényezőre 

vonatkozva a 39. ábra mutatja.  Összességében az összehasonlításban szereplő 2003-as és 

2005-ös év közötti két év alatt jelentős eltolódás nem következett be az EU és az USA 

összesített innovációs teljesítményében. Ugyanakkor Japánhoz viszonyítva az EU lemaradása 

ezalatt a rövid idő alatt is jelentősen nőtt. 

 

39. ábra 
Az EU elmaradása az USA-hoz és Japánhoz viszonyítva az innováció terén 

16 tényezős összetett indexbeli elmaradás – EU-25=0  

 
Forrás: EC (2005c) 

 

A változásokat tekintve a vizsgált 16 tényező közül 8 esetében az EU javította az USA-hoz 

képest teljesítményét, míg 3 tényező esetében a helyzet fordított. Az EU pozíciója jelentős 

mértékben romlott a közösségi finanszírozású K+F és a high-tech export terén. Ugyanakkor 

az EU jelentős relatív pozíció javulása következett be az üzleti finanszírozású egyetemi K+F 

és az új márkák területén.  

 

Az EU és az USA egyes területeken elért innovációs teljesítményeinek egymáshoz 

viszonyított nagyságát mutatja a 40. ábra. Az EU az összehasonlításnál figyelembe vett 16 

tényező közöl 11-nél elmarad az USA-tól és csak 5 esetében előzi meg azt. Az EU USA-val 

szembeni innovációs lemaradásának mintegy 70%-a három területen fennálló elmaradásból 

tevődik össze: az USPO-nál bejegyzett szabadalmak alacsonyabb szintje, a felsőfokú 

képzettségűek alacsonyabb szintje és a K+F ráfordítások alacsonyabb szintje. 
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40. ábra 
Az EU 25-ök és az USA közötti innovációs rés különböző területeken 

(az ábra az EU-25-ök elmaradását illetve előnyét mutatja az USA-val szemben) 
 

 
Forrás: EC (2005c) 

 

Az egyes országok innovációs teljesítményére és innovációs hatékonyságára nézve is 

tájékoztatással bír a 41. ábra. Az ábra függőleges tengelyén az innovációs inputok terén elért 

relatív pozíciókat, míg a vízszintes tengelyen az innovációs outputokban felmutatott 

teljesítmények relatív pozícióit láthatjuk. Az ábrán mind az input teljesítmények, mind az 

output teljesítmények vonatkozásában a 0 értéket a hipotetikus átlagos teljesítményű ország 

kapná. Bár a magas innovációs befektetések általában magas innovációs teljesítményeket 

eredményeznek (a korrelációs koefficiens 0,78 (EC 2005d)), a befektetések mégsem 

egyenletes hatékonyságúak. Így az ábra négy részre osztott síkjában a bal-felső negyedben 

elhelyezkedő országok magas innovációs hatékonyságot mutatnak, azaz az átlagosnál 

alacsonyabb innovációs befektetésekkel az átlagosnál magasabb innovációs eredményeket 

érnek el. A jobb alsó negyedben található országok innovációs hatékonysága ezzel szemben 

alacsonynak tűnik, hiszen az átlagosnál magasabb innovációs ráfordításokkal csak az 

átlagosnál alacsonyabb innovációs teljesítméyeket tudnak elérni. Az Egyesült Államok mind az 

innovációs inputok, mind az innovációs outputok tekintetében az átlagosnál jelentősen 

magasabb innovációs teljesítményt felmutató országok közé tartozik, nagyjából átlagos 

innovációs hatékonysággal. 
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Mivel az ábrán az Egyesült Államoktól csak néhány ország (elsősorban azok az európai 

országok, melyeknél már jeleztem, hogy erősen tudomány fejlesztésre, innovációra 

specializálódtak) helyezkedik el jobbra-felfelé, ugyanakkor az EU-15-ök néhány országa még 

a hipotetikus átlagos országtól, azaz a 0 ponttól is balra-lefelé helyezkedik el, az EU-15-ök 

átlaga jelentős mértékben az USA-t megjelenítő ponttól balra-lefelé, nagyjából a 

Franciaországot jelképező ponttal megegyezően  helyezkedne el. Azaz az EU-15-ök 

innovációs teljesítménye jelentősen elmarad az USA-é mögött. 

 

Mivel a legutóbbi és a folyamatban lévő bővítéssel az EU tagok sorába kerülő országok 

mindegyike a nulla ponttól balra-lefelé található, ezen bővítések eredményeként az Európai 

Unió innovációs teljesítménye (természetesen egy főre számítva és nem abszolút mértékben) 

nagyot esett, s ennek megfelelően az EU elmaradása az USA-tól még a korábbiakhoz 

viszonyítva is igen tekintélyes mértékben megnőtt. 

 

41. ábra 
Innovációs input és output teljesítmények   

output 

 
                                                                                                                                                             input 
Forrás: EC (2005d) 
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8. Az intézményi elemzés szükségessége 
 

 

Az eddigiekben a két térség növekedési különbségeit alapvetően egy termelési függvény szerű 

megközelítésben szemlélve vizsgáltam. Ebben a megközelítésben a megtermelt jövedelem, 

illetve ennek változása a betáplált inputok, a termelési tényezők, tehát a munka és a tőke 

mennyiségétől, illetőleg ezek változásától, illetve a teljes tényező termelékenységtől függ. 

Igyekeztem felmérni a termelési tényezők mennyiségében bekövetkezett változásokat és 

részben a TFP-re vélhetően kiható tényezőket. A tudás, a technika haladása, az innováció,  

illetve a humán tőke bővülése ebben az összefüggésben a TFP változásának meghatározó 

tényezőiként jelennek meg.  

 

Az eddigi vizsgálat azokra a kérdésekre nem terjedt ki, hogy miért nőtt az egyik országban  

gyorsabban, a másikban pedig lassabban például a fizikai és/vagy a humán tőke felhalmozása, 

vagy a tudományos kutatások miért eredményesebbek, miért magasabbak a K+F ráfordítások 

az egyik országban mint a másikban. A gazdasági növekedést illetve ennek eltéréseit tehát 

inkább csak leírtuk, de csak részben magyaráztuk.     

 

Ezeket a kérdéseket felvetve,  az elemzést ki kell terjeszteni intézményi tényezők növekedésre 

gyakorolt hatásának vizsgálatára. Ezzel a növekedés magyarázatának tulajdonképpen egy 

másik szintjére lépünk át. Ha a társadalmi elemzés szintjeit az új intézményi közgadaságtan42 

egyik vezető képviselőjének felosztását, az  un. williamsoni struktúrát (Williamson, O. E. 

(2000), lásd. 42. ábra) követve értelmezzük, akkor a vizsgálat  idáig döntően a legalsó szinten 

szerepet kapó tényezők eltéréseit vette figyelembe. Ugyanakkor az ezen szinten figyelembe 

vett tényezőkre  (mennyiségükre, működésük hatékonyságára, képződésükre, stb.) 

nyilvánvalóan hatással kell lenniük az ábrán feljebb elhelyezkedő, Williamsonnál 

alacsonyabb sorszámot viselő körülményeknek. Ezek az intézményi meghatározottság 

mélyebb szintjei mintegy keretfeltételeit adják a növekedést közvetlenül befolyásoló, vagy 

meghatározó folyamatoknak.  

 

                                                 
42 Az új intézményi közgazdaságtannal kapcsolatosan Williamson mellett mindenképpen meg kell említeni két 
Nobel díjas szerzőt  Douglass C. North-t és Ronald Coase-t. 
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42. ábra 
Az intézmények közgazdaságtana, a társadalmi elemzés szintjei 

             szintek                                                                                                           időtáv 
  
 
L1: Társadalom elmélet:                          beágyazottság:                                      100-1000   
                                                                    informális intézmények,  
                                                                    szokások, 
                                                                    tradíciók, 
                                                                    normák, 
                                                                    vallás 
 
 
L2: Tulajdon jogok gazdaságtana/          intézményi környezet:                              10-100 
          pozitív politikai elmélet                   formális játékszabályok          
                                                                    - elsősorban a tulajdon                                                                      
                                                                      (államigazgatási, jogi, 
                                                                       bürokratikus) 
 
                         
L3: Tranzakciós költségek  
                      gazdaságtana :                   irányítás:                                                  1-10 
                                                                     a „játék” 
                                                                     - elsősorban a szerződés 
                                                                       (az ügyletek szabályozása) 
 
 
                         
L4: Neoklasszikus közgazd.           erőforrás allokáció és felhasználás              folyamatos   
          megbízó-ügynök teória                     (árak és mennyiségek; 
                                                                       ösztönzők) 
 
Forrás: Williamson, O. E. (2000) 

 

 

Ugyanakkor a williamsoni ábrán az egyes szintek közé szaggatott vonallal berajzolt nyílak 

jelzik, hogy a szintek közötti kölcsönhatások, a különböző szintek közötti összhang kényszere 

bizonyos mértékben kölcsönös igazodást vált ki, az alsóbb szintek tehát visszahatnak a 

felsőbb szintekre. Feltétlenül célszerű ezért megnézni, hogy a gazdasági növekedésre milyen 

hatást gyakorolnak az intézményi eltérések. Ugyanakkor az ilyen típusú elemzésre a 

tanulmány keretei között csak rendkívül korlátozottan, csak néhány tényezőre szorítkozóan 

van lehetőség.  
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Az intézményi minőséget és  az intézményi minőségnek a gazdasági növekedéssel való 

kapcsolatát vizsgáló irodalom igen széles körű. Előbbiek közül a teljesség igénye nélkül meg 

kell említeni a Világbank, a Nemzetközi Valuta Alap és az OECD keretében folyó 

kutatásokat, melyek átfogó kísérletet tesznek az intézményi minőség gazdasági növekedésben 

betöltött szerepének értékelésére43. A szerzők és tanulmányok közül csak néhány, a 

Világbankban tevékenykedő szerző írásaira hívom fel a figyelmet44. Ezeknél a vizsgálatoknál 

azonban szempontunkból célravezetőbbnek tűnik azokra összpontosítani nagyobb figyelmet, 

melyek fejlett országok vizsgált intézményei között is viszonylag jelentős különbségeket 

képesek tenni. Ilyenek a gazdasági szabadság és a gazdasági versenyképesség45 mérésére 

több intézetben is kialakított mérőszámok. Ezek közül a kutatások közül a legjelentősebbek: a 

Fraser Intézet46 illetve a Heritage Alapítvány47 által évente készített kutatási jelentések. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
43 Lásd a Világbank különböző a kérdéssel foglalkozó oldalait például a „Governance and Anti-Corruption””  
(www.worldbank.org/wbi/governance/), a Világbank World Devlopment Report 2002-es kiadványát (IBRD 
(2002)), a Nemzetközi Valutaalap World Economic Outlook 2005 szeptemberi kiadványát (IMF (2005)), az 
OECD kiváló összefoglalóját (OECD (2003e)). 
44 Lásd például Stephen Knack és Philip Keefer sokat idézett, immár több mint egy évtizedes cikkét, melyben a 
szerzők elégtelennek minősítik az intézményi minőség  gazdasági növekedéssel való kapcsolatának kimutatására 
kialakított korábbi, csak gyenge kapcsolatot kimutató mérőszámokat, s helyettük új, a tulajdon jogok biztonságát 
is figyelembe vevő intézményi mérőszámokkal mutatnak ki összefüggést az intézmények és a gazdasági 
növekedés között (Knack, St.-Keefer, Ph. (1995)). Hasonlóképpen fontos, gyakran idézett cikkek a Daniel 
Kaufmann, Aart Kraay és Pablo Zoido-Lobatón Világbankos szerzőhármas 1999-es cikkei, melyekben 
kidolgoznak és nyilvánosságra hoznak egy több, mint 150 országra vonatkozó, több komponensű, aggregát 
kormányzati indikátort (az adatbázis, melyre elemzésüket alapozzák több, mint 300 különböző forrásból 
származó kormányzati indikátoron alapul), melynek segítségével empírikusan erős kauzális kapcsolatot 
mutatnak ki a kormányzati teljesítmények és a gazdasági teljesítmények között (Kaufmann, D. – Kraay, A.. - 
Zoido-Lobatón, P. (1999a) és Kaufmann, D. – Kraay, A.. - Zoido-Lobatón, P. (1999b).  
45 A gazdasági versenyképesség mérésére évente több jelentést is kiadnak, ezek közül a legismertebbek a World 
Economic Forum (WEF) által készített Global Competitiveness Report (melynek szerzői között olyan jeles 
közgazdászok szerepelnek, mint Klaus Swaab, Michael Porter és Jeffrey Sachs) és az IMD által készített World 
Competitiveness Yearbook. 
 
46 http://www.fraserinstitute.ca 
47 http://www.heritage.org 
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9. A gazdasági szabadság  

 
 

9.1 A gazdasági szabadság koncepciója 

 

Az alábbiakban először arra a kérdésre próbálok röviden választ keresni, hogy miért pont a 

gazdasági szabadság fogalma illetve az ennek mérésére kialakított mérőszámok kerülnek az 

intézményi minőség alkalmas mértékévé. 

 

Mindkét gazdasági szabadság indexet kidolgozó intézmény a gazdasági szabadság nagyon 

alapvető, mondhatni elemi megközelítéséből kiindulva, s a szabadságnak ezt az értelmezését 

következetesen érvényesítve hozza létre azt az indexet, melyet úgy alakítanak ki, hogy az a 

legkülönfélébb piaci, jogi, bürokratikus intézményeknek az emberek gazdasági cselekvési 

lehetőségeire gyakorolt hatását értékelje.   

  

Az Heritage Alapítvány legutóbbi jelentésében (Miles, M. A. – Holmes, K. R. – O’Grady, M. 

A. et al. (2006))  a gazdasági szabadságot úgy definiálja, mint „a javak és szolgáltatások 

termelése, elosztása és fogyasztása feletti kormányzati kényszer, vagy korlátozás hiányát, 

azon túlmenően, ami a polgárok számára szükséges magának a szabadságnak a megvédése 

vagy fenntartása miatt”, vagyis „az emberek úgy dolgozhatnak, termelhetnek, 

fogyaszthatanak, vagy ruházhatnak be, ahogy azt a leghatékonyabbnak tartják”. „Minthogy 

minden kormányzati tevékenység maga után von valamilyen mértékű kényszert, vagy 

korlátozást, az emberek számára  mégis szükséges ennek egy minimális szintje, ami a 

közösség önvédelméhez, a civil társadalom fejlődésének elősegítéséhez, vagy a munkájuk 

gyümölcseinek élvezéséhez szükséges.” „Amennyiben a kormányzati tevékenység ezen 

minimális szint fölé emelkedik, ezzel azt kockáztatja, hogy letapossa a szabadságot.”  

 

A gazdasági szabadság számszerűsítésének célja azonban nem a szélsőséges állapotok pontos 

meghatározása, hanem annak leírása, hogy milyenek a világban létező gazdaságok. A 

kormányzati korlátozások vagy kényszerek hatással vannak a személyes választásokra. A 
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korlátozások általában mérhetők az emberek gazdasági választásaira gyakorolt hatásuk 

becslésével. A korlátozások és kényszerek hatása alatt hozott gazdasági döntések eltorzítják 

és csökkentik a javak és szolgáltatások termelését, elosztását és  fogyasztását.   

 

Amikor a kormányzat elnyomja a lakosságot, annak magatartása valószínűleg nem a legjobb 

irányba fog megváltozni. A gazdasági szabadság csökken és a gazdasági növekedés csorbát 

szenved.  

 

Ezen logika alapján tehát a gazdasági szabadság korlátozása erősen kihat a gazdasági 

növekedésre, mivel a gazdasági szereplők döntéseit, viselkedését eltéríti attól, amit e 

szereplők a korlátozó jellegű kényszerek hiányában tennének, s ez az eltérítés károsan 

befolyásolja a gazdasági növekedést.  

 

A Fraser Intézet a gazdasági szabadság mérésének szükségességét Milton Friedman 

munkásságára vezeti vissza. Nevezetesen Friedman a gazdasági szabadság jelentőségét (és a 

politikai illetve személyes szabadság jogokkal való kapcsolatát) már a Kapitalizmus és 

szabadság címet viselő 1962-ben megjelent klasszikus munkájában alapvetőnek feltételezte, 

részint általában a szabadság megőrzése, részint a gazdasági növekedés szempontjából 

(Friedman, M. (1962)). Másrészt Friedman maga volt az egyik kezdeményezője a gazdasági 

szabadság mérésére alkalmas mutatószám kialakítására irányuló kutatásoknak, illetőleg 

házigazdája az 1986 és 1994 között a Fraser Intézetben a gazdasági szabadság pontos 

definiálásának és mérésének témakörében szervezett konferenciáknak (melyeken mások 

mellett részt vettek például Gary Becker, Douglass C. North Nobel díjas, illetőleg Lord 

Thomas Bauer, Alvin Rabushka vagy Gordon Tullock szintén nagy tekintélyű 

közgazdászok)48.  

 

A Fraser Intézetnek a gazdasági szabadság mérésével kapcsolatos konferenciáin résztvevők 

egyetértettek abban, hogy amennyire lehetséges  a kialakítandó metodológiának objektív, 

                                                 
48 Ezeket a gazdasági szabadság mérése kialakítására irányuló találkozókat  James Gwartney és Robert Lawson 
(a Fraser Intézetben 1999 óta évente kiadott Economic Freedom of the World állandó szerzői) egyik írásukban 
(Gwartney, J.D. – Lawson, R.M. (2001)) a nemzeti jövedelem mérésére az 1920-as években kialakított 
számlarendszer kapcsán létrejött találkozókhoz hasonlítják. 
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kvantifikálható adatokon és átlátható procedúrákon kell alapulnia. „Olyan indexet akartunk 

létrehozni, melyet mások, függetlenül politikai orientációjuktól reprodukálni tudnak. Nem 

akartuk, hogy szubjektív nézőpontunk befolyásolja bármely ország helyezését.” (Gwartney, 

J.D. – Lawson, R.M. (2001)).  

 

 A gazdasági szabadság alkotórészeinek a személyek választási, döntési szabadságát, a csere 

önkéntességét és a személyek valamint a tulajdon védelmét tekintették. A gazdasági szabadság 

fennállása esetén a személyek választásai döntik el, hogy milyen jószágokat vagy 

szolgáltatásokat (mit?) és milyen módszerekkel (hogyan?) hoznak létre. Ilyenkor az egyének  

természetesen gyakran fogják vonzónak találni cserekapcsolatba lépni másokkal, s a csere 

révén mind a specializáció (a munka megosztása), mind az együttműködés (a kooperáció) 

erősödik. 

 

Az egyének önrendelkezése, vagyis saját maguk személyes tulajdonlása a gazdasági 

szabadság alapjául szolgáló posztulátum. Ez adja meg ugyanis a jogot és a lehetőséget a 

személyeknek, hogy maguk dönthessenek idejük és képességeik hasznosításáról. A másik 

oldalról ez az, ami miatt nincs joguk rendelkezni mások ideje, képességei és erőforrásai felett. 

Így nincs joguk megkövetelni, hogy mások gondoskodjanak dolgokról a számukra. 

 

Az intézmények és a politikák akkor konzisztensek a gazdasági szabadsággal, ha 

infrastruktúrát biztosítanak az önkéntes csere számára és védik az egyéneket és tulajdonukat 

az erőszakkal, kényszerrel vagy csalással a hozzájuk nem tartozó dolgokat megszerezni 

kívánókkal szemben. Ebből a nézőpontból különös jelentősége van a jogi és pénzügyi 

berendezkedésnek. A kormányzatok akkor segítik elő a gazdasági szabadságot, ha olyan jogi 

és törvény végrehajtási rendszerekről gondoskodnak, melyek védik a tulajdonosi jogokat és 

pártatlanul érvényt szereznek a szerződéseknek.  

 

Azzal is elősegítik a gazdasági szabadságot, ha előmozdítják a szilárd pénzhez való 

hozzáférést. A legtöbb esetben maga a kormányzat képes gondoskodni a valuta stabil 

értékéről. Más esetekben pedig a kormányzat eltávolíthatja azokat a korlátokat, melyek a 
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mások (beleértve a magánszervezeteket és a többi kormányzatot49) által nyújtott szilárd pénz 

használata előtt állnak.  

 

Mindamellett a gazdasági szabadság azt is megkívánja a kormányzatoktól, hogy számos 

tevékenységtől tartózkodjanak. Csökken a gazdasági szabadság amikor az adók, a 

kormányzati kiadások és szabályozások helyettesítik a személyes választásokat, az önkéntes 

cserét és a piaci koordinációt.  

 

A gazdasági szabadság olyan védelmező jogok jelenlétében tükröződik, melyek védőburkot 

képeznek az egyén számára az olyanokkal szemben, akik  be akarnak törni és nekik tetsző 

dolgokat akarnak csinálni azon dolgokkal, melyek nem az övék. Mivel ezek nem az 

agresszión alapuló jogok, a polgárok egyidejűleg birtokolhatják ezeket. Mindezek 

szükségesek a védelmet biztosító jogok fennmaradásához, ahhoz, hogy az embereket 

megvédjük mások kezdődő agressziójától.   

 

Az eddigiekből valószínűleg eléggé egyértelműen kiderült, a gazdasági szabadság mindkét 

intézet értelmezésében az un. negatív szabadságjogokat jelenti. A gazdasági szabadság ilyen 

értelmezése nem fogadja el bizonyos javak (legyen szó akár élelmiszerek, orvosi ellátás, 

lakás, vagy oktatás akárcsak minimális szintű) állampolgári jogon történő biztosítását, mivel 

ezek állam általi biztosítása, ebben az értelmezésben automatikusan maga után vonja 

jövedelmek másoktól történő elvonását, vagyis a fenti értelemben vett gazdasági 

szabadságnak a csorbítását50.  

                                                 
49 A kormányzatok pénzkibocsátási monopóliumát kérdőjelezi meg mára már klasszikusnak tekinthető művében 
Friedrich Hayek (Hayek, F. A. (1976))   
50 A magam részéről nem minden vonatkozásban tartom szerencsésnek a gazdasági szabadság fogalmának 
ennyire kiélezett értelmezését, s ezzel kapcsolatosan az olvasó figyelmébe ajánlom Amartya Sennek a szintén 
Nobel díjban részesített indiai származású közgazdásznak alapvető fogalmakat újraértelmező megközelítéseit 
(Például: Sen, A. K. (1995) vagy Sen, A. K. (2003)). Magának  a gazdasági hatékonyságnak a szempontjából is 
valószínű, hogy egy, a valóságosnak megfelelő, nem tökéletes piaci allokációs mechanizmus mellett az 
erőforrások és jövedelmek adott elosztásának megfelelő felhasználásánál lehetséges jobb, hatékonyabb  
felhasználása is. A kérdés az, hogy hogyan érhető el ilyen „jobb” felhasználás, ha egyszersmind csorbítatlanul 
meg akarjuk őrizni a gazdasági szabadságot is? Széles körben ismertek például Milton Friedman javaslatai. A 
szegénységgel és a szélsőséges egyenlőtlenséggel kapcsolatosan az un. negatív jövedelem adót illetőleg az 
oktatással, a humántőke kialakításának finanszírozásával kapcsolatosan pedig az un. voucher rendszert  lehet 
említeni (például: Friedman, M. – Friedman, R. (1979)). Bár e javaslatok kétség kívül jó szándékúak, 
mértéktartóak és méltányosak, mégsem felelnek meg a fenti követelménynek. A forrás, amiből finanszírozva 
vannak ugyanis nyilvánvalóan a másoktól elvont adó, tehát kényszer. A feladat tehát az intézményrendszer 
fejlesztésével kerülni mind közelebb egy ilyen ideális, szélső állapothoz, amelyben az önkéntes, önérdek vezette 
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Az eddigiek alapján mindkét intézetről elmondható, hogy törekvésük nem általában az 

intézményi minőség kifejezésére irányul (ez talán nem is lenne célszerű vagy lehetséges), 

hanem arra, hogy az általuk értelmezett gazdasági szabadságnak mennyiben felel meg az 

egyes országokban létező intézményrendszer. Ha igaz az a feltételezés, hogy a gazdasági 

szabadság fontos tényezője a gazdasági növekedésnek, akkor az így, az intézményrendszeren 

keresztül „megmért” gazdasági szabadság és a gazdasági növekedési ütemek között szoros 

kapcsolatot kell tudni kimutatni, s ez a szoros kapcsolat az, ami egyúttal e feltételezésnek a 

jogosságát is visszaigazolja és egyúttal indokolja, hogy az intézményi minőségnek miért a 

gazdasági szabadságon keresztüli kifejezésével keresek ehelyütt is kapcsolatot a gazdasági 

növekedési ütemekre. 

 

9.2 A gazdasági szabadság mérése 
 

 

Nézzük meg ezek után, hogy milyen tényezőket vettek figyelembe a gazdasági szabadság 

mérésére kialakított mérőszámoknál, hogy milyen a gazdasági szabadság mérésére kialakított 

mérőszámok szerkezete. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
cserék eredményezte  erőforrás allokáció közelebb kerül az erőforrások leghatékonyabb felhasználását 
eredményezőhöz. 
Mint arra munkáiban Liska Tibor már a hatvanas-hetvenes években rámutatott (Liska, T. (1980)) a probléma 
gyökere maga a magántulajdon. Ennek lényege ugyanis a magántulajdonos szuverenitása vagyona felett. A 
magántulajdonos tehát csak önkéntes cserében, ellenérték szolgáltatása fejében engedi át erőforrásait az azokat 
jobban hasznosítónak. A kapott ellenértéket azonban  megintcsak magántulajdonosi szuverenitással 
hasznosíthatja (ami ebben az értelemben a nem hasznosítás, a nem bővítés, az elpocsékolás, felélés lehetőségét is 
jelenti). A kivezető út a vagyonért folyó verseny nyitottabbá tétele, a „szuverenitás elvű” tulajdonról a 
„hatékoysági elvű” tulajdon irányába történő elmozdulás. 
A problémát jelentős mértékben enyhítheti egy másik Liska javaslat érvényesítése. Nevezetesen jelenleg (és mint 
láttuk Friedman is ilyen típusú ajánlatokat tesz) a piaci versenyben leszakadókat jövedelmi redisztribúcióval, 
vagyis másoktól történő jövedelmek rendszeres elvonásával próbálja az állam olyan állapotba hozni, melyben 
képesek  a piaci versenyben is helyzetbe kerülni, ehelyett a javaslat vagyoni redisztribúciót ajánl, vagyis az 
összvagyonon belül egy olyan hányadnak a kialakítását amely (amennyiben már megvan, vagyis fel van 
halmozva ez a vagyontömeg) élethosszig tartóan, személyekre leosztottan működne, s ezáltal már az induló 
helyzetet kiegyenlítettebbé tenné (ezáltal feleslegessé téve a jövedelmi redisztribúció utólagos, a piaci 
versenyben elért eredményeket utólag korrigáló végrehajtását).      
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Heritage Alapítvány - Index of Economic Freedom 

 

Az Heritage Alapítvány kutatói a jelentéshez más kutatóintézetek (így a WEF által előállított 

éves a gazdasági szabadság mérésére és az országok (a vizsgálatba bevont 161 ország közül 

157-re vonatkozóan sikerült a legutóbbi jelentésnél számszerűsíthető adatokat szerezni) 

rangsorba állítására 50 független gazdasági változót vizsgálva, s ezeket 10 tágabb csoportba 

rendezve alakították ki mérőszámukat (melyet az irodalomban általában az éves jelentés 

címéből –Index of Economic Freedom – rövidítve Index néven említenek).  

 

Az Index által figyelembe vett 10 terület: 

• kereskedelem politika 
• a kormányzat által az állampolgárokra helyezett pénzügyi terhe 
• kormányzati beavatkozás a gazdaságba 
• monetáris politika 
• tőke áramlás és külföldi befektetések 
• bank és pénzügyek 
• bérek és  árak 
• tulajdon jogok 
• szabályozás 
• nem hivatalos gazdaság 

 

Az Index mind a 10 területet azonos súllyal veszi figyelembe úgy, hogy az egyes területeken 

1-től 5-ig terjedő értékeket lehet elnyerni (az 1 a legjobb, az 5 a legrosszabb érték). Az egyes 

országok által elnyert összesített érték pedig az egyes területeken kapott értékek átlaga. Ennek 

alapján az országok 4 csoportbs sorolhatók:  

• szabad: ha az összesített átlagos pontszám értéke 1,99 vagy alacsonyabb 
• jobbára szabad: ha az összesített átlagos pontszám értéke 2,00 és 2,99 közé esik 
• jobbára nem szabad: ha az összesített átlagos pontszám értéke 3,00 és 3,99 közé esik 
• elnyomott:  ha az összesített átlagos pontszám értéke 4,00 vagy magasabb 

 

Az Heritage Alapítvány  által kialakított Index pontos összetételét a 2. számú melléklet 

tartalmazza. 
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Fraser Intézet - Economic Freedom of the World 

 

A Fraser Intézet immár több mint egy évtizede publikálja a gazdasági szabadság mérésével 

kapcsolatos tanulmányait, Az Intézet által kidolgozott Economic Freedom of the World 

(EFW) index kialakításánál a szerzők négy sarokkőre alapoztak:  

• inkább személyes, mint kollektív választás 
• inkább a piacok koordinálják a cserét, mint a politikai processzus  
• a piacokra való belépés és a verseny szabadsága 
• a személyek és a tulajdon védelme mások agressziójától 

 

Az EFW index készítéséhez a szerzők nyilvános, hozzáférhető és reprodukálható 

információkra igyekeztek támaszkodni. A jelentésnél 3 másik, független szervezet által 

készített, évente megjelenő tanulmány, a World Economic Forum által előállított Global 

Competitiveness Report; az IMD által kiadott World Competitiveness Yearbook; valamint a 

PRS Csoport által kiadott International Country Risk Guide adatait, valamint az IMF és az 

IBRD által kialakított egyes mutatókat is felhasználják. Ezen forrás anyagok sajnos nem 

tartalmaznak az összes a vizsgálatba bevont országra vonatkozóan adatokat. Így a  jelentés 

készítőinek statisztikai módszerek felhasználásával kellett a hiányzó információkat 

helyreállítani és összehasonlíthatóvá tenni az ország indexeket. 

 

Az EFW index korábban 17 tényezőre terjedt ki (jelenleg már 38 tényezőt tartalmaz), melyek 

5 nagyobb terület alá csoportosíthatók. Ezek: 

 

• az állam mérete 
• jogi struktúra és a tulajdonjogok biztonsága 
• szilárd pénz használatának lehetősége 
• külföldiekkel való csere szabadsága 
• a hitelezés, a munka és az üzleti élet szabályozása 

 

Az EFW index pontos  szerkezetét  a 3. számú melléklet tartalmazza. Az EFW értékek 1 és 10 

közötti értéket vehetnek fel, a magasabb értékek nagyobb gazdasági szabadságot jeleznek. Az 

EFW értékek számítási módját az Intézet legutóbbi jelentésének (Gwartney, J.D. – Lawson, 

R.M. – Gratzke, E (2005))  1. melléklete tartalmazza. Általánosan az index számítása a 

következő: 
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It = (Vmax – Vt)/(Vmax -Vmin)*10, ha a nagyobb érték a rosszabb és 

It = (Vt – Vmin)/(Vmax -Vmin)*10, ha a nagyobb érték a jobb eredmény,  

ahol It jelöli az EFW index értékét a t évben, Vt a nyers adatot a t-edik évre vonatkozóan, 

Vmax és Vmin az adott időszak legjobb és legrosszabb eredmányeit jelölik. 

 

A legutóbbi, 2005-ben megjelent jelentés, mely 2003-ra vonatkozó adatokat tartalmaz, már 

127 országról tartalmaz adatokat. Az Intézet az EFW index kialakításánál hangsúlyozottan a 

gazdasági szabadság mérésére, a gazdasági szabadság intézményi befolyásolóinak figyelembe 

vételére koncentrált. A jelentés készítői ennek ellenére gyakran publikálnak tanulmányokat, 

melyekben az EFW index és különböző a gazdasági növekedéssel is kapcsolatban álló 

gazdasági mutatók közötti összefüggéseket is vizsgálják. Az irodalomban is széles körben 

elterjedt az intézményi minőséget az EFW index felhasználásával kimutatni. Ezzel mintegy 

azonosítják az intézményi minőséget és a gazdasági szabadságot.  

 

Mint az előzőekből láthattuk a gazdasági szabadság mérésére kialakított indexek igen sok, 

nemegyszer meglehetősen különböző komponenst aggregálnak egyetlen mérőszámba. Az 

ilyen összegzések nyilvánvalóan meglehetősen sok buktatót rejtenek magukban. Eleve 

problematikus a figyelembe vett (illetve kihagyott) komponensek köre. Másrészt az egyes 

komponensek minden bizonnyal nem azonos fontosságúak, így az aggregált index képzésénél 

célszerű lenne valamilyen súlyozást alkalmazni, erre vonatkozóan azonban még igen 

távolinak tűnik konszenzuális álláspont kialakulása a kérdéssel foglalkozó szerzők között. 

 

9.3 Gazdasági szabadság és gazdasági növekedés 
 

 

Hogy van kapcsolat a gazdasági szabadság és a fejlettség vagy a gazdasági növekedés üteme 

között, az már az előző fejezetből is kiderült. Azonban már ott jeleztem, hogy az összefüggést 

kimutató ábrák meglehetősen durva kapcsolatokat mutatnak ki.  Ezeknél lényegesen 

érzékenyebb elemzésre nyílik lehetőség  a matematikai statisztika elemzési apparátusának 



 101

alkalmazásával51. Szerencsére a kapcsolatot vizsgáló szerzők igen nagy számban végezték 

már el ezeket a számításokat és az eredmények eléggé egyöntetűek és meggyőzőek. Az 

alábbiakban ezeket a vizsgálatokat tekintem át52. 

 

1. A gazdasági szabadság induló szintje és a növekedés közötti kapcsolat 

 

Berggren megállapítja, hogy miközben néhány cikk53 szerzői arra az eredményre jutnak, hogy 

a gazdasági szabadság induló szintje nem járul hozzá szignifikánsan a növekedés 

magyarázatához, de a pozitív változások a gazdasági szabadságban igen, addig a kérdést 

vizsgáló cikkek szerzőinek többsége54 azt mutatja ki, hogy a már kezdetben magasabb 

gazdasági szabadság pozitíven kapcsolódik a növekedéshez. Erre számos esetben statisztikai 

szignifikanciát is kimutatnak. Mégis  fő következtetésként azt vonhatjuk le, hogy a gazdasági 

szabadság növeléséhez kapcsolódóan kimutatott kapcsolat általában erősebb,  mint a kezdeti 

magasabb gazdasági szabadság pozitív hatásának erősségére kimutatott. (A szint hatás 

számos esetben csak úgy szignifikáns statisztikailag, ha a gazdasági szabadság változása 

szintén változó.) 

 

Hanson kifejezetten ezt a kérdést vizsgálja (Hanson, J. R., II. (2000)), s 1975 és 1995 között 

tíz (változó hosszúságú) időperiódust megkülönböztetve, a potenciálisan zavaró hatású 

tényezőket változatlannak  véve, minden egyes vizsgált időperiódusra pozitív korrelációs 

                                                 
51 Két idősor elemei közötti kapcsolatokat  korrelációs és regressziós számításokkal lehet kimutatni. 
Segítségükkel nem csak a kapcsolat megléte, hanem ereje is kimutatható, sőt az is, hogy valamely tényező 
csoport elemeiben bekövetkező változás a másik tényező csoport elemeiben mekkora változásokkal jár együtt. 
Azt is meg lehet állapítani, hogy milyen következményekkel jár, ha a vizsgálatba újabb tényező csoportokat 
vonunk be. Érdemes lehet megnézni, hogy a kapcsolat vajon egyirányú-e, avagy a másik irányban is fennáll 
(azaz kimutatni azt, hogy ha megcseréljük a független és a függő változókat, akkor mi történik). Nagyon érdekes 
és fontos arra választ kapni, hogy milyen oksági kapcsolatok vannak a vizsgált tényező csoportok elemei között. 
Ennek megállapítására  bizonyos mértékig lehetőséget ad a két adathalmaz között az un. Granger kauzalitási 
vizsgálat elvégzése. Az utóbbi időben többen  (lásd. például: (Dawson, J. W. (2003) vagy Justesen, M. K. 
(2006)) alkalmaztak Granger tesztet a gazdasági szabadság és a gazdasági növekedés közötti kauzális 
kapcsolatok kimutatatására.  
52 Az alábbiakban felsorolt összefüggéseket kimutató tanulmányok által felhasznált adatok forrásait a cikkek 
felsorolják, a gazdasági szabadság indexekre vonatkozó adatok letölthetők a www.heritage.org és a 
www.fraserinstitute.ca honlapokról. Az összefüggéseket kimutató statisztikai táblák az idézett cikkekben 
megtalálhatók. 
53 Így például: Gwartney, J. G. - Lawson, R. A.  - Holcombe. R. G. (1999), Haan, J. de – Sturm, J. (2000), 
Adkins, L.C. - Moomaw, R. L. - Savvides,  A. (2002).  
54 Például: Ali, A. - Crain. W. M. (2002), Carlsson, F. - Lundström. S. (2002), Hanson, J. R., II. (2000) és még 
vagy 15-20 Berggren által felsorolt vagy általam talált cikk. 
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koefficienst mutat ki az EFW index induló szintje és az egy főre jutó jövedelem  későbbi 

növekedési üteme között. A korrelációs koefficiensek többsége mérsékelt és legalább 5%-os 

szinten szignifikáns. Vagyis „szabadabb gazdasági rendszer gyorsabb későbbi gazdasági 

növekedés”.   

 

2. A  gazdasági szabadság szerepe a növekedési ütem meghatározásában 

 

Julio Cole a neoklasszikus növekedési modellt egészíti ki cikkében55 a gazdasági 

szabadsággal összefüggő tényezőkkel. A kiinduló modellben szerepeltetett termelési tényező 

szerű változók (az 1980-as, azaz az induló GDP szint, a beruházások részaránya a GDP-ből az 

időszak folyamán, a népesség növekedésének mértékéül szolgáló átlagos termékenységi ráta 

1980-99 között és a humán tőke mérésére szolgálóan a 15 évesnél idősebb népesség átlagos 

iskolázottságának változása 1980 és 1995 között) együttesen 60,6%-ban magyarázták az 

országok közötti eltéréseket a GDP növekedési ütemében. Hozzáadva az EFW szintet a 

független változókhoz, a magyarázó erő 69,5%-osra emelkedett. A független változók körét 

még az EFW szint változásával is kiegészítve immár 74,1%-os magyarázó erővel bíró 

összefüggést lehet kimutatni.  Cole a pótlólagosan figyelembe vett gazdasági szabadsággal 

összefüggően kapott erősebb kapcsolatokat igen jelentősnek minősíti, s a gazdasági 

szabadságot a gazdasági növekedés szignifikáns faktoraként értékeli. 

 

3. A gazdasági szabadság változása és a növekedési ütem 

 

Jakob de Haan és Jan-Egbert Sturm56 robosztus kapcsolatot mutatnak ki a gazdasági 

szabadság 1975-1990 közötti növekedése és az egy főre jutó jövedelem 1975-1990 közötti 

növekedési üteme között. 

 

Gwartney és Lawson57 a gazdasági szabadság mérésének egyik tanúságaként említik, hogy a 

gazdasági szabadságban bekövetkező (kedvező) változások  fokozzák a hosszú távú 

                                                 
55 Cole, J. H. (2003) 
56 Haan, J. de – Sturm, J. (2000) 
57 Gwartney, J.D. – Lawson, R.M. (2003) 
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növekedési ütemet. Az 1980-2000 közötti időszakra vonatkozóan pozitiv és statisztikailag 

szignifikáns kapcsolatot mutatnak ki a gazdasági szabadság változása és az időszak alatt 

bekövetkező gazdasági növekedési ütem között. Kimutatják, hogy míg az időszak első felében 

bekövetkezett EFW változások hatása statisztikailag szignifikáns, addig az időszak második 

felének EFW változásai már csak gyengébb és statisztikai szignifikanciát már nem mutató 

hatással voltak a gazdasági növekedésre.  

 

Az időszak első felében bekövetkező egy egység EFW növekedés és a gazdasági növekedési 

ütem közötti kapcsolat 0,71%-os, azaz az EFW szintjének átlagosan egy egységgel történő 

növelése a nyolcvanas években a két évtizedes vizsgált periódus egészében 0,71% ponttal 

emelte meg  az évi átlagos növekedési ütemet. Az időszak második felében végrehajtott 

ugyanilyen EFW változás hatása már csak 0,23% pontos és statisztikailag sem szignifikáns, 

azaz e gyengébb hatás is sokkal kisebb valószínűséggel következik be, sokkal nagyobb  

eltérésekkel. (Természetes, hogy a vizsgált két évtizedes periódus második felében 

végrehajtott változtatások az első felének növekedésére már nem hatnak ki, így az egész 

periódusra is csak kevésbé gyakorolhatnak hatást.) 

 

A fenti adatokból következtetésként megállapíthatjuk, hogy az intézmény rendszerben 

bekövetkező változások nem azonnal érzékelhetően hatnak ki a gazdaság növekedésére, 

hanem hosszabb távon bontakoznak ki és hatásuk hosszabb távon érvényesül. Ugyanakkor az 

intézményrendszer változásának azonnali hatásai viszonylag csekélyek.  

 

4. Gazdasági szabadság és GDP szint 

 

A legtöbb tanulmány ezt a kapcsolatot mutatja ki, mint statisztikailag szignifikáns és 

robosztus összefüggést58. 

 

Gwartney és Lawson egyik előadásukban59 a kérdéssel kapcsolatosan azt írják, hogy egy, a 

gazdasági szabadsággal konzisztens intézményrendszernek és politikának a hosszabb 

                                                 
58 Legalábbis abban az irányban, hogy magas gazdasági szabadság, fejlett gazdaság. A fordított irány általában 
külön vizsgálat tárgyát képezi és nem biztos, hogy ebben az irányban is működik az összefüggés. 
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időszakon keresztüli fenntartása a legfontosabb determinánsa az egy főre jutó GDP országok 

közötti eltéréseinek. Az 1980-2000 közötti időszakra elvégzett vizsgálatuk kimutatja, hogy az 

időszak egészének átlagában magasabb EFW érték (mely a jobb intézményi minőséget fejezi 

ki)  63,2%-ban magyarázza az egy főre jutó jövedelem szintjének eltéréseit. Mint írják: 

„egyértelmű, hogy a hosszú távú külünbségek az intézményi minőségben  óriási hatást 

gyakorolnak az egy főre jutó jövedelmi szintekre”. 

 

Steve Hanke és Steven Walters ötféle gazdasági szabadság és versenyképességi index60 

(Hanke, S. – Walters, S. (1997)) és az egy főre jutó GNP szintjével mért gazdasági fejlettség 

közötti kapcsolatot vizsgálva megállapítják, hogy 1%-os megbízhatósági szinten is 

szignifikáns, erős pozitív kapcsolat mutatható ki a két vizsgált tényező között. Az egyes 

indexek természetesen eltérő mértékben adtak magyarázatot a jövedelmi szintek eltéréseire. A 

legalacsonyabb érték 56%-ban, míg a legmagasabb érték 75%-ban magyarázta az egy főre 

jutó jövedelmi szintek  országok közötti  eltéréseit. A kapcsolatok erőssége alapján 

megállapítják, hogy például egy olyan reprezentatív61 országnál, mint Új Zéland   a gazdasági 

szabadság 10%-os emelése esetén az egy főre jutó jövedelem szintjének 7,4-13,6%-os 

emelkedése várható.  

 

5. Gazdasági szabadság és beruházási szint 

 

A gazdasági szabadság hatásmechanizmusára is kíváncsi szerzők a beruházási szinttel illetve 

a humán tőkével való kapcsolatát mutatják ki a gazdasági szabadságnak, illetőleg a gazdasági 

szabadság változásának.  Gwartney és Lawson62 rámutatnak, hogy a gazdasági szabadsággal 

konzisztens intézményi és politikai környezet kulcsfontosságú tényezője a beruházásoknak.  

 

                                                                                                                                                         
59 Gwartney, J.D. – Lawson, R.M. (2001) 
60 A Fraser Institute által kiadott, a Freedom House által készített és az Heritage Foundation által közzé tett 
gazdasági szabadság indexek illetőleg a World Economic Forum valamint az IMD által kifejlesztett 
versenyképességi indexek.  
61 Abból a szempontból, hogy a vizsgálat időpontjában egy főre jutó GDP szintje a mind az öt jelentés által 
felölelt 29 ország közül a medián szinten helyezkedett el. 
62 Gwartney, J.D. – Lawson, R.M. (2003) és Gwartney, J. G. - Lawson, R. A.  - Holcombe. R. G. (2004) 



 105

A földrajzi elhelyezkedés, a klimatikus viszonyok63 és az induló jövedelem szint figyelembe 

vétele mellett a gazdasági szabadság hosszú távú szintje és a beruházási szint különböző 

mérőszámai közötti kapcsolat szorosságát vizsgálják. Mint kimutatják az EFW indexszel mért 

gazdasági szabadság átlagos szintjének  egy egységgel történő növekedése az 1980 és 2000 

közötti időszakban évente átlagosan az egy munkavállalóra jutó beruházás szintjének 1281$-

ral magasabb szintjével kapcsolódott össze. Ez az összefüggés másképpen kifejezve azt 

jelenti, hogy azokban az országokban, melyekben az EFW értéke az 1980-2000 közötti 

időszakban átlagosan 7-nél magasabb értéket vett fel, az egy munkavállalóra jutó beruházás 

szintje  csaknem 13-szorosa volt azon országokénak, ahol ugyanezen időszak alatt az EFW 

átlagos szintje 5 alatti volt (lásd. 43.ábra). 

 

43. ábra 
A gazdasági szabadság és az egy munkavállalóra jutó beruházás kapcsolata, 1980-2000 

ezer $ 

 
                                               EFW index érték 
               egy munkavállalóra jutó beruházás, 1980-2000 (1995-ös $) 
               egy munkavállalóra jutó FDI, 1980-2000 (1995-ös $) 
 Forrás: Gwartney, J.D. – Lawson, R.M. (2004) 

 

                                                 
63 A gazdasági teljesítmény  országok közötti különbségeit magyarázó elméletek három különböző típusa: az 
irodalomban a leginkább megalapozott termelési függvény szerű megközelítés, mely Robert Solow 
munkásságából eredeztethető (Solow (1956)), az országok közötti jövedelmi és növekedési különbségeket az 
intézményi különbségek függvényében tárgyaló megközelítés, melynél Douglass North és David Landes (North, 
D. C. (1990) és  Landes, D. S. (1998)) nevét szükséges megemlíteni és a Jeffrey Sachs által propagált, a 
geográfiai viszonyokra és elhelyezkedésre alapozó magyarázat (Sachs, J. D. (2003)). 
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Egy másik összefüggés, melyet hasonlóképpen mutatnak ki a gazdasági szabadság és az egy 

munkavállalóra jutó FDI szintje között, hogy az EFW szintjének egységnyi  növekedésével az 

egy munkavállalóra jutó FDI szintjének 546$-ral magasabb szintje kapcsolódik össze. 

(Megjegyzendő, hogy a gazdasági szabadság mindkét előző összefüggés rendszerben – tehát 

az egy munkavállalóra jutó beruházási szint eltéréseiben és az FDI szintjének eltéréseiben is – 

lényegesen komolyabb szerepet játszik, mint a másik három figyelembe vett tényező.)  

 

Hasonlóképpen pozitív és statisztikailag szignifikáns kapcsolatot mutatnak ki a beruházási 

ráta nagyságával. Azt mutatják ki, hogy más tényezők változatlansága mellett az EFW 

átlagos szintjének egy egységgel magasabb szintjéhez a beruházási ráta 2,16%-kal magasabb 

szintje kapcsolódik. 

 

Végül a gazdasági szabadság hatásáról az egy munkavállalóra jutó tőkeállomány 

növekedésére   szintén pozitív és statisztikailag szignifikáns kapcsolatot mutatnak ki, 

mégpedig úgy, hogy az EFW indexszel mért gazdasági szabadság átlagos szintjének  egy 

egységgel történő növekedése az 1980 és 2000 közötti időszakban évente átlagosan  az egy 

munkavállalóra jutó fizikai tőke állomány növekedési ütemének 1,24% ponttal magasabb 

várható szintjéhez kapcsolódik. 

 

Összességében a fenti összefüggések azt mutatják, hogy az intézményi környezet igen komoly 

befolyással bír a tőkeképzésre nézve, s „...azokban az országokban, melyek a gazdasági 

szabadsággal konzisztens intézményeket és politikát alkalmaznak magasabb lesz a 

tőkeképzés, míg azokból az országokból, melyekben hibás intézményeket alkalmaznak a tőke 

el fog áramlani.” (Gwartney, J.D. – Lawson, R.M. (2003)) 

 

6. Gazdasági szabadság és beruházás hatékonyság 

 

A gazdasági szabadság és a gazdasági növekedés közötti kapcsolat azonban még az eddiginél 

is bonyolultabb, ugyanis a magasabb színvonalú gazdasági szabadság nem csak a beruházás 
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magasabb szintjéhez kapcsolódik, hanem egyidejűleg magasabb beruházás hatékonyság is 

kapcsolódik hozzá.  

 

Gwartney és Lawson egyrészt rámutatnak arra, hogy a beruházási ráta statisztikailag 

szignifikáns pozitív kapcsolatban áll az egy főre jutó GDP növekedési ütemével, másrészt azt 

is kimutatják, hogy a beruházási ráta változása erősebb hatást gyakorol az egy főre jutó GDP 

növekedési ütemére azokban az országokban, melyekben a gazdasági szabadság index 

nagyobb. Az összefüggés a következő: 

- ahol az EFW> 7,  ott a beruházási ráta egy százalékkal magasabb szintje az egy főre jutó 

GDP szintjének  0,275%-kal magasabb növekedésével kapcsolódik össze, 

- ahol az EFW nagysága 5 és 6,99 közé esik, ott a beruházási ráta egy százalékkal magasabb 

szintje az egy főre jutó GDP szintjének 0,236%-kal magasabb növekedésével kapcsolódik 

össze, 

- ahol az EFW <5, ott a beruházási ráta egy százalékkal magasabb szintje az egy főre jutó 

GDP szintjének 0,197%-kal magasabb növekedésével kapcsolódik össze. 

Ahol tehát magasabb a gazdasági szabadság szintje, ott a beruházási ráta növekedése nagyobb 

GDP növekedést eredményez. 

 

A geográfiai és elhelyezkedési tényezők hatásainak figyelembe vétele után is csak kevéssé 

módosulnak az arányok (0,242 – 0,212 – 0,183) így a legmagasabb EFW szintű országok 

beruházási hatékonysága 13,6%-kal magasabb, mint a közepes EFW szintű ország csoportban 

és 31,7%-kal magasabb, mint a legalacsonyabb EFW szintű országoknál. Ez a beruházási ráta 

és a gazdasági szabadság szintje közötti összefüggés az országok közötti növekedési ütem 

különbségek több, mint felét magyarázza.  

 

7. A gazdasági szabadság beruházásokon keresztüli hatásai 

 

Az előző két pontban egyrészt a gazdasági szabadság és a beruházási szint közötti 

kapcsolatot, másrészt a gazdasági szabadság és a baruházások hatékonyságának 
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összefüggéseit mutattam be. E két pozitív hatás együttesen természetesen sokkal erőteljesebb 

mint külön-külön.  

 

Gwartney és Lawson a két hatást külön külön kimutató cikkükben az együttes hatásra 

vonatkozóan arra az eredményre jutnak, hogy az EFW egy egységgel történő változása mind a 

közvetlen (az erőforrások hatékonyabb felhasználása) hatást, mind a közvetett (a magasabb 

felhalmozást) figyelembe véve hosszú távon várhatóan 1,24% ponttal magasabb növekedési 

ütemmel kapcsolódik össze.  

 

Egy ilyen összefüggésnek a kumulatív következményeként egy harminc éves periódus alatt az 

országok egy főre jutó GDP-jének színvonalában hozzávetőleg 1,43-szoros eltérés alakulhat 

ki. Ez az összefüggés egyúttal arra is rávilágít, hogy igencsak félrevezető az országok 

növekedésének vizsgálatánál kizárólag a Solow-modellen alapuló, termelési függvény szerű 

összefüggések figyelembe vételére hagyatkozni. 

 

8. A gazdasági szabadság és a gazdasági növekedés kauzalitása 

 

Az eddigiekben bemutatott kapcsolatokat kimutató szerzők mellett az utóbbi időben többen 

kifejezetten annak a kérdésnek a vizsgálatával foglalkoznak, hogy mely kapcsolatok 

tekinthetők kauzálisnak a gazdasági szabadság és a gazdasági növekedés közötti összefüggés 

rendszerben. 

 

Dawson kifejezetten a kauzalitás kérdéskörét vizsgálja különböző típusú intézmények, úgy 

mint a politikai és a gazdasági szabadság valamint a hosszú távú növekedési ütem között. A 

gazdasági szabadság (az EFW index) és a növekedés valamint a szabadság és a beruházás 

közötti Dawnson által készített Granger kauzalitási tesztek megalapozzák a gazdasági 

szabadságnak a gazdasági növekedés és a beruházási ráta Granger okakénti elfogadását. 

 

Dawson vizsgálja a gazdasági szabadság index egyes összetevőinek kapcsolatát is a gazdasági 

növekedéssel. Eredményei különösen a tulajdonjogokkal kapcsolatosan meggyőzőek. Ezekre 



 109

önmagukban is a gazdasági növekedés fontos okaként lehet tekinteni. Ugyanakkor a 

nemzetközi kereskedelem szabadsága függetlennek tűnik a gazdasági növekedéstől, miközben 

az állam kiterjedtsége és ennek változása a gazdasági növekedés Granger okának tekinthető. 

 

Heckelman (Heckelman, J. C. (2000)) a Heritage Alapítvány Indexével készített Granger 

kauzalitási teszteket. Ő is úgy találja, hogy a gazdasági szabadság szintje Granger oka a 

gazdasági növekedésnek. Ugyanezt állapítja meg a monetáris politikával (az értékálló 

pénzzel) kapcsolatosan. Ugyanakkor a tulajdon jogokkal csak viszonylag gyengébb 

összefüggést mutat ki és nem talál robosztus kauzális kapcsolatot a kereskedelem politika, az 

adózás és kormányzati beavatkozás valamint a gazdasági növekedés között. 

 

A kauzalitás kérdését vizsgáló legfrissebb tanulmány Justesen (Justesen, M. K. (2006)) írása, 

melyben a szerző mind az átfogó EFW indexre, mind annak komponenseire mindkét irányban 

elvégzi a kauzalitási vizsgálatot, ráadásul mind a vizsgált komponens szintjére, mind annak 

változására vonatkozóan. A korábbi eredményekhez viszonyítva talán meglepő módon 

kétirányú kauzalitást mutat ki a gazdasági szabadság átfogó indexe és a gazdasági növekedés 

között. Az átfogó gazdasági szabadságnak mind a szintje, mind változásai a gazdasági 

növekedés oki tényezőinek mutatkoznak. 

 

A tulajdonjogok biztonságának szintje és a gazdasági növekedés között szintén kauzális 

kapcsolatot mutat ki, ugyanakkor a tulajdonjogok szintjének változása nem Granger oka a 

gazdasági növekedésnek és a tulajdonjogok vonatkozásában visszafelé irányuló kauzalitást 

sem mutat ki. A nemzetközi kereskedelem szabadsága (mind a szintet, mind a változást 

tekintve) és a gazdasági növekedés közötti kauzális kapcsolat mindkét irányban fennáll. Az 

üzleti, a munkapiaci és hitelezési szabályozás az egyedüli komponens, melynél Justesen 

egyirányú kauzális kapcsolatot mutat ki, s ez a terület tűnik a legalapvetőbbnek a gazdasági 

növekedés generálása szempontjából. 

 

Az állam méretére vonatkozóan az eredmények a kapcsolat bonyolultságát mutatják, ugyanis 

míg az alap vizsgálatnál még kauzális kapcsolatot lehet kimutatni az állam méretére 

vonatkozó index értékek és a gazdasági növekedés között, pótlólagos kontroll változók (az 
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egy főre jutó reál GDP szintje, a beruházási ráta szintje, a népesség növekedési üteme) 

figyelembe vételét követően ez a kapcsolat már nem mutatható ki. Ugyanakkor az állam 

méretének változása és a gazdasági növekedés üteme között a két vizsgált esetben éppen 

ellentétes oksági kapcsolatot lehetett kimutatni, míg alapesetben az állam méretének változása 

Granger oka a gazdasági növekedésnek, addig a kibővített esetben az oksági kapcsolat pont 

fordított. 

 

9.4 Az Európai Unió tagországai és az USA közötti eltérések a gazdasági 
szabadság index értékekben  
 

9.4.1 Az aggregált indexek eltérései 
 

 

Itt az ideje, hogy megnézzük hogyan alakultak a minket érdeklő országok gazdasági 

szabadság index értékei. Mielőtt ezt megtennénk ismételten szeretném hangsúlyozni, hogy az 

előzőekben statisztkai jellegű összefüggésekről volt szó, s ezek természetesen a hagyományos 

értelemben véve nem jelentenek oksági kapcsolatot. Mégis úgy gondolom, hogy talán nem 

csak az országok statisztikai sokaságára nézve bírnak magyarázó erővel, hanem az egyes 

országok teljesítményére nézve is hozzájárulást jelentenek azok magyarázatához. 

 

A gazdasági szabadság és a növekedés kapcsolatát vizsgáló szerzők között amennyiben vita 

van, az nem arról folyik, hogy van-e kapcsolat közöttük, s nem is arról, hogy az összefüggés 

abban az irányban fennáll-e, hogy a magasabb gazdasági szabadság elősegíti-e a magasabb 

gazdasági növekedést, hanem sokkal inkább arról, hogy az összefüggés fordítva is fennál-e, 

vagyis hogy a gazdasági szabadság és a gazdasági növekedés egymás kölcsönös 

meghatározói-e, vagy arról, hogy az egyes komponensek és a gazdasági növekedés között 

milyen kapcsolat van. 

 

Mint láttuk az előzőekben ismertetett vizsgálatok eredményeiből a gazdasági növekedés 

szempontjából a gazdasági szabadság indexek pillanatnyi, vagy az aktuális nagyságánál a 

hosszabb távú nagysága érdekesebb. A gazdasági szabadság tartós jelenléte az, ami 
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elsődlegesen hat a gazdasági növekedés ütemére, s a gazdasági szabadságban tartósan 

fennálló különbségek esetében várható a kimutatott növekedési ütembeli vagy fejlettségi 

különbségek kialakulása. Ugyanakkor azt is láttuk, hogy a gazdasági szabadság szintjénél 

annak kedvező irányú változása is jelentősebb pozitív hatást gyakorol a gazdasági 

növekedésre. 

 

25. táblázat 
A Heritage Foundation által kiadott Index of Economic Freedom eddigi aggregált index 
értékei az országok 2006-os rangsorában 

 
(a táblázatban csak az EU-15-ök és az USA  adatait tüntettem fel; az Index 1 és 5 közötti értékeket vehet fel, a 
legkisebb érték a legjobb) 
 

sorr
end 

ország 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 átlag

3. IRE 1,58 1,70 1,79 1,73 1,78 1,65 1,86 1,93 1,96 2,19 2,19 2,20 1,88

4. LUX 1,60 1,63 1,76 1,68 1,93 1,84 1,89 2,00 2,01 2,01 2,04 n/a 1,85

5. UK 1,74 1,75 1,84 1,88 1,88 1,83 1,90 1,86 1,90 2,00 1,90 1,80 1,86

8. DEN 1,78 1,76 1,85 1,71 1,84 2,15 2,34 2,18 2,16 2,03 2,18 n/a 2,00

9. USA 1,84 1,90 1,85 1,86 1,89 1,78 1,89 1,94 1,94 1,93 1,99 2,04 1,90 

12. FIN 1,85 1,90 2,00 1,85 1,94 2,09 2,11 2,19 2,09 2,23 2,39 n/a 2,06

16. NET 1,90 1,95 2,09 2,00 2,08 1,89 2,08 2,06 2,08 1,93 1,94 n/a 2,00

18. AUT 1,95 2,09 2,13 2,08 2,13 2,08 1,98 2,08 2,13 2,03 2,06 2,09 2,07

19. GER 1,96 2,00 2,08 2,03 2,05 2,09 2,29 2,31 2,41 2,20 2,31 2,20 2,16

19. SWE 1,96 1,89 1,95 1,88 1,93 2,08 2,15 2,25 2,29 2,30 2,58 2,68 2,16

22. BEL 2,11 2,13 2,24 2,10 2,15 2,15 2,19 2,11 2,10 2,08 2,11 n/a 2,13

30. POR 2,29 2,44 2,43 2,40 2,35 2,38 2,39 2,36 2,46 2,46 2,65 2,85 2,46

31. ESP 2,33 2,34 2,36 2,31 2,46 2,54 2,56 2,46 2,45 2,55 2,78 2,49 2,47

42. ITA 2,50 2,28 2,31 2,31 2,33 2,26 2,26 2,29 2,39 2,46 2,61 2,63 2,53

44. FRA 2,51 2,63 2,68 2,74 2,90 2,54 2,49 2,39 2,39 2,38 2,36 2,35 2,53

57. GRE 2,80 2,80 2,85 2,79 2,89 2,74 2,74 2,93 2,94 2,86 3,00 3,20 2,88

EU  átlag: 2,06 2,09 2,27 2,10 2,18 2,34 2,15 2,23 2,25 2,25 2,34 2,45 2,21 

EU – USA: 0,22 0,19 0,42 0,24 0,29 0,56 0,26 0,29 0,31 0,32 0,35 0,41 0,31 

Forrás: Miles, M. A. – Holmes, K. R. – O’Grady, M. A. et al. (2006) ill. saját számítások 

 

A 25. és a 26. táblázatok a két gazdasági szabadság index hosszabb időszakra vonatkozó 

adatait tartalmazzák az Európai Unióra és az USA-ra vonatkozóan. Az EU átlag értékek a 

táblázatokban szereplő európai uniós országok értékeinek egyszerű számtani átlagai. Ez 

nyilvánvalóan torzító, az EU egészének értékétől eltérő értékeket ad. Ugyanakkor az EU-ra 

vonatkozóan  a jelentések készítői nem  adtak ki értékeket. A lakosság számmal, vagy a GDP 
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nagyságával lehetett volna súlyozni, azonban  a kapott értékek nem tértek volna el az 

összképet jelentősen befolyásoló mértékben a számtani átlagolással kapott eredménytől. 

 

A Heritage Indexről 12 évre visszamenőleg vannak adatok. Az Egyesült Államok 

folyamatosan kisebb Index értékeket mutatott fel, mint az Európai Unió átlaga, vagyis az 

Index folyamatosan magasabb gazdasági szabadság szintet mutat ki az USA-ban, mint 

Európában. A különbségek 0,56 és 0,19 között mozognak, az átlagos különbség 0,31. Ez a 

0,31-es érték arányszámként kifejezve azt jelenti, hogy az Egyesült Államokban a gazdasági 

szabadság szintje az elmúlt évtizedben átlagosan kicsivel több, mint 16%-kal magasabb volt, 

mint az Európai Unióban.  

 

A vizsgált 12 éves periódus alatt mindkét térség gazdasági szabadság Index értéke javult. 

Három éves átlagokat figyelembe véve a javulás némiképpen jelentősebb volt az Európai 

Unióban (9,8%-os), mint az USA-ban (7%-os). Így az Index értékek közötti arány 118:100-ról 

115:100-ra csökkent 

 

Az EFW index lényegesen hosszabb időszakra áll rendelkezésre, így immár 33 évre 

visszatekintve lehet áttekinteni az elért eredményeket. Az egész vizsgált időszakban végig az 

USA mutatott fel jobb gazdasági szabadság index eredményeket. Az USA a vizsgált időszak 

elején 7,0-es EFW értéket ért el, s ez volt az egész időszak folyamán az általa elért 

legalacsonyabb EFW érték. Ezt követően egészen az ezredfordulóig folyamatosan növelte az 

elért EFW értékek nagyságát, s csak a legutóbbi három év adatai mutatnak kismértékű 

visszaesést az elért eredményekben (valószínűleg az USA elleni  2001. szeptember 11.-ei 

terrortámadások következményeként). Az USA a legmagasabb EFW értéket 2000-ben érte el 

8,5 pontos EFW szinttel. 1970-től 2000-ig tehát az USA 1,5 ponttal növelte EFW szintjét, s az 

ezt követő három jelentés adatait is figyelembe véve is 1,2 pontos EFW szint növekedést 

valósított meg.  1970 és 2000 között az USA 21,4%-kal növelte az EFW szintjét. 

 

Az Európai Uniós tagországok 1970-es EFW szintjének átlaga 6,4 pont volt. A hetvenes évek 

első felében igen jelentős EFW szint esésen mentek keresztül az Európai Unió tagországai 

(talán az olajválság „kezelésének” hatására?) és bár ezt követően folyamatosan javították 
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EFW értéküket, csak több, mint másfél évtizeddel később érték el újra az 1970-ben már elért 

EFW szintet. Az EU tagországok legmagasabb EFW szintje szintén a 2000-es , 7,5 pontos 

EFW szint. 2000 után, ha csak minimális mértékben is (0,1 ponttal), de az EU tagországok 

EFW szintje is csökkent. 1970 és 2000 között az EU tagországai 17,2%-kal növelték EFW 

szintjüket.  

26. táblázat 
A Fraser Institute által kiadott EFW index aggregált index értékei 

(a táblázatban csak az EU-15-ök és az USA adatait tüntettem fel, az EFW index 1 és 10 közötti értékeket vehet 
fel, a  legnagyobb érték a legjobb) 
 
 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003   átl 70-00    átl 01-03 

AUT 6,0 5,7 6,2 6,2 6,9 7,0 7,4 7,6 7,5 7,7 6,5 7,6
BEL 7,3 6,6 6,8 6,9 7,2 7,2 7,4 7,4 7,3 7,4 7,1 7,4
DEN 6,6 5,8 6,0 6,2 7,0 7,4 7,6 7,6 7,6 7,7 6,7 7,6
FIN 6,6 5,8 6,4 6,5 7,0 7,5 7,6 7,7 7,7 7,6 6,8 7,7
FRA 6,2 5,4 5,7 5,7 6,8 6,8 7,0 6,7 6,8 6,9 6,2 6,8
GER 7,3 6,8 7,1 7,1 7,4 7,5 7,6 7,3 7,3 7,5 7,3 7,4
GRE 6,1 5,6 5,6 5,1 5,7 6,2 6,8 6,8 6,9 6,9 5,9 6,9
IRE 6,5 5,8 6,2 6,2 7,0 8,2 8,1 7,9 7,8 7,9 6,9 7,9
ITA 5,8 5,1 5,2 5,4 6,4 6,5 7,1 7,0 7,0 6,6 5,9 6,9
LUX 6,9 6,9 6,8 7,2 7,4 7,5 7,7 7,7 7,6 7,8 7,2 7,7
NED 7,0 6,4 6,8 7,0 7,4 7,8 8,0 7,8 7,7 7,7 7,2 7,7
POR 6,0 3,7 5,5 5,3 6,0 7,2 7,3 7,2 7,2 7,1 5,9 7,2
ESP 6,1 5,5 5,7 5,8 6,2 7,0 7,3 7,0 7,1 7,2 6,2 7,1
SWE 5,3 5,2 5,6 6,2 6,6 7,1 7,4 7,2 7,3 7,3 6,2 7,3
UK 5,9 5,8 6,1 7,0 7,7 8,2 8,3 8,2 8,1 8,1 7,0 8,1
EU 
átlag 

6,4 5,7 6,1 6,3 6,8 7,3 7,5 7,4 7,4 7,4           6,6            7,4 

USA 7,0 7,1 7,4 7,5 8,1 8,3 8,5 8,3 8,2 8,2 7,7 8,2
USA 
- EU 

0,6 1,4 1,3 1,3 1,3 1,0 1,0 0,9 0,8 0,8 1,1            0,8 

Forrás: Gwartney, J.D. – Lawson, R.M. – Gratzke, E (2005), az 1970-től számított adatbázis letölthető a 
www.freetheworld.com honlapról,  illetve saját számítások. 

 

A két térség EFW szintjének különbsége tehát az időszak legelején volt a legkisebb (0,6 

pont), majd a hetvenes évek közepén  hirtelen az eddigi legnagyobbra nőtt (1,4 pont), majd a 

kilencvenes évek elejétől, ha nem is látványosan, de csökkent. Az 1970-2000 közötti 

időszakban az USA által elért EFW érték átlagosan 1,1 ponttal haladta meg az Európai Unió 

http://www.freetheworld.com/�
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tagállamai által elért EFW értékek átlagát. Ez az 1,1 pontos átlagos különbség az 1970-2000 

közötti időszakban átlagosan 16,6%-kal magasabb gazdasági szabadság szintet jelez az USA-

ban, mint az Európai Unió tagországaiban. 

 

A két jelentés a gazdasági szabadságot eltérően képzett mutatószámokkal méri, s a 

mutatószámok tartalmilag sem tökéletesen egyeznek meg egymással. Ezért különösen 

jelentős, hogy a két jelentés eredményei nem mondanak ellent egymásnak, s bár különböző 

időhorizontra vonatkozóan, de azonos változási tendenciát mutatnak ki és a két térség 

gazdasági szabadságának szintjében is nagyjából azonos arányt feltételeznek. 

 

A hosszú időszakon keresztül érvényesülően 1,1 ponttal magasabb EFW szint az USA-ban jól 

indokolja az egy főre jutó GDP szintjében kialakult különbségeket és a hetvenes évektől 

végbement gazdasági növekedés ütemének eltéréseit. Ugyanakkor a mindkét térségben 

bekövetkezett gazdasági szabadság növekedés és az Európai Uniós tagországok GDP 

növekedési ütemeinek64 eközben tapasztalt csökkenése ellentmondani látszanak.  

 

A hetvenes évek elején Európában bekövetkezett jelentős gazdasági szabadság csökkenés 

még a késleltetett hatásmechanizmus figyelembe vételével is legfeljebb a nyolcvanas évek 

Európai Unióban bekövetkezett növekedési ütem mérséklődésére ad magyarázatot. A 

kilencvenes évek további ütem lassulása azonban már semmiképpen sem ezért, sokkal inkább 

ennek ellenére következett be. 

 

9.4. 2 A gazdasági szabadság index részkomponenseinek alakulása 
 

A gazdasági szabadság és a növekedés  illetve a fejlettség közötti kapcsolatot az eddigiekben 

az Európai Uniós tagországok és az USA közötti fejlettségi illetve fejlődési ütembeli 

különbségek magyarázatához használtam fel és egyetlen kivétellel az aggregált szabadság 

index különbségei illetve változási tendenciái megnyugtatónak látszó magyarázatot adtak a 

                                                 
64 Az USA GDP növekedésének ütemében évtizedes bontásban meglehetősen nagy stabilitást lehet tapasztalni. 
Amikor az évtized első felében lassult a gazdasági növekedés üteme, az évtized második felében (mintegy 
kompenzálandó a lemaradást) kiugróan magas növekedési ütem következett be. Más szavakkal az USA GDP 
növekedésének trendje az időszak egészében változatlan (mintegy évi 3,2%-os) maradt.  
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két térség fejlettségi különbségeire és fejlődési ütemeire. Amire megítélésem szerint az 

aggregált gazdasági szabadság indexek alakulása nem adott kielégítő magyarázatot, az az 

Európai Unió tagországainak aggregált EFW indexében a nyolcvanas évek közepétől a 

legutóbbi felmérésig bekövetkezett mintegy 1,1 pontos növekedés és a térség országainak 

növekedési ütemében ezenközben végbement hanyatlás összefüggése. Ezért a továbbiakban 

megpróbálok erre a problémára választ keresni. 

 

Az aggregált gazdasági szabadság index rendkívül sok, a gazdasági növekedés szempontjából 

is fontos intézményi tényezőt értékel. Ezek mindegyike fontos a gazdasági növekedés 

előmozdítása szempontjából is. Azt azonban valószínűleg botorság lenne feltételezni, hogy 

ezek egyformán fontosak a gazdasági növekedés szempontjából. A gazdasági szabadság és a 

növekedés kapcsolatát vizsgáló szerzők közül is többen felvetik a kérdést és megvizsgálják, 

hogy vajon az aggregált gazdasági szabadság index egyes részkomponensei és a növekedési 

ütem között milyen kapcsolat mutatható ki.   

 

Ha megnézzük az EFW index részkomponenseinek alakulását (27. táblázat, a 

részkomponensek egyes országokra vonatkozó adatait a 4. számú melléklet tartalmazza), 

akkor láthatjuk, hogy ezek közül igazán jelentős különbségek a két régió között kettőnél: az 

állam súlyát kifejezőnél (1.) és a regulációt mérőnél (5.) vannak.  A többi tényezőnél jelentős  

különbségek vagy nem alakultak ki, vagy a kilencvenes évek végére, a kétezres évek elejére 

felszámolódtak. Észrevehető, hogy pont ezen részkomponensek tekintetében sikerült az EU 

tagországoknak az USA-hoz viszonyított lemaradásukat jelentősen javítani, s esetenként, 

például a jogrendszer és tulajdon biztonság vagy a nemzetközi kereskedelem szabadsága 

vonatkozásában kezdeti lemaradásukat előnnyé átfordítani. Azt is megállapíthatjuk, hogy  az 

utóbbi évtizedben több részkomponens (jogrendszer, pénz stabilitás) vonatkozásában mindkét 

térség egy, az index pontozása szerinti szélső sávba került, s az ezeknél kialakuló kisebb 

ingadozásoknak vagy különbségeknek úgy gondolom, hogy még akkor sem célszerű a 

fejlődési ütemkülönbségek magyarázatánál nagy jelentőséget tulajdonítani, ha egyébként az 

illető részkomponens változása és a növekedési ütem között  erős összefüggés mutatható ki. 
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27. táblázat 
Az EFW részkomponenseinek alakulása 

 

1. Az állam méretére vonatkozó EFW részkomponens alakulása 
 

 
 

2. Jogrendszer és a tulajdonjogok biztonsága 
 

 
 

3. Pénz stabilitás, alternatív pénzhasználat lehetősége 
 

 
4. A nemzetközi kereskedelem szabadsága 

 

 1970    1975 1980 1985 1990 1995 2000 2003 2004

EU átlag 7,1 6,9 7,4 7,5 7,5 8,0 8,5 8,3 8,0

USA 7,2 7,8 8,1 7,8 7,8 7,9 8,1 7,8 7,6

          
USA 
előny 0,2 0,9 0,7 0,3 0,3 -0,1 -0,4 -0,5 -0,4

 
 

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2003 2004

EU átlag 5,3 4,6 4,1 3,9 4,2 4,2 4,4 4,7 5,3
USA 4 4,8 5,2 6 6,7 6,9 7,6 7,8 7,6

          
USA 
előny 

-1,3 0,2 1,1 2,1 2,5 2,7 3,2 3,1 2,3

 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2003 2004
 
EU átlag 

7,5 5,7 7,1 7,2 7,9 8,3 8,5 8,2 8,0

USA 8,3 7,9 8,3 8,3 8,3 8,8 9,2 7,9 7,8

          
USA 
előny 

0,8 2,2 1,2 1,1 0,4 0,5 0,7 -0,3 -0,2

 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2003 2004

EU átlag 7,6 6,9 7,3 7,7 8,4 9,5 9,5 9,6 9,6

USA 9,6 9,2 9,2 9,3 9,6 9,8 9,8 9,8 9,7

          
USA 
előny 2 2,3 1,9 1,6 1,2 0,3 0,3 0,2 0,1
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5. Reguláció, a munkaerő piac, a hitelezés és az üzleti élet szabályozása 
 
 
 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2003 2004

EU átlag 5,5 5,4 5,5 5,6 5,7 6,4 6,8 6,4 6,7

USA 5,9 6,7 6,8 6,8 6,8 8,2 8,2 7,6 8

          

USA előny 0,4 1,3 1,3 1,2 1,1 1,8 1,4 1,2 1,3
 
Forrás: Gwartney, J.D. – Lawson, R.M. (2006) alapján saját számítások 
 

Például a jogrendszer és tulajdon biztonság jelentőségét a  legtöbb szerző kiemeli. Carlsson és 

Lundström a jogrendszer és tulajdon biztonsággal kapcsolatos részkomponensben tapasztalt 

egy egységnyi eltéréssel  a növekedési ütemben 0,35% pontnyi különbséget állapítanak meg 

(Carlsson, F. - Lundström. S. (2002)). 

 

Ha megnézzük az aggregált EFW index összetevői közül az állam méretére vonatkozónak az 

alakulását 1970-től (lásd 27. táblázat, 1. pont), akkor azt látjuk, hogy először még az Európai 

Unió tagországai által elért értékek átlaga jobb eredményt ad, mint az USA által elért 

eredmény. A következő vizsgált időpontban azonban már az USA által elért eredmény a jobb. 

Alig öt év alatt az USA igen tekintélyes mértékben javított (0,8 pont), míg az EU tagországok  

hasonlóan tekintélyes mértékben (0,9 pont) rontottak pozíciójukon. Sőt az EU tagországok az 

ezt követő évtizedben további 0,7 ponttal rontották e részkomponensben elért eredményüket, s 

az állam méretére vonatkozó részkomponens ezt követő másfél évtizedben (1985 és 2000 

között) bekövetkező 0,5 pontos növekedése is csak meglehetősen szerény mértékű, mondhatni 

bizonytalan. Ezzel együtt a nyolcvanas évek közepétől kétség kívül tendencia váltás 

következett be az EU tagországokban is az állam méretét illetően. 2000 és 2004 között pedig 

az EU tagországok már jelentősen (0,6 ponttal) javítottak ezen pozíciójukon. Ezzel együtt az 

Európai Unió tagországai még 2004-ben is csak éppen elérték az 1970-ben általuk már elért 

szintet.   

 

Ami az USA-t illeti, az egész vizsgált időtartam alatt folyamatosan és csaknem egyenletesen 

javította az általa elért értékeket. Összességében a javulás igen jelentékeny, 3,8 pont,  vagyis 
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az USA csaknem kétszeresére tudta növelni a vizsgálat kezdő időpontjától a legutóbbi 

időpontig az állam méretére kapott pontjait.  

A két térség közötti különbség kiinduláskor még az EU tagországok 1,3 pontos, azaz 32,5%-

os előnyét mutatja, majd egészen 2000-ig az USA egyre növekvő, a csúcsponton 3,2 pontos, 

több mint 70%-os előnyre tesz szert, s ez csak az  utóbbi néhány évben csökkent le 2,3 pontra, 

azaz 43%-os különbségre.   

 

A reguláció vonatkozásában az USA által elért pontszámok az egész vizsgált időszakban 

magasabbak, mint az EU tagországok átlagos pontszáma. Az USA-ban gyakorlatilag az egész 

vizsgált időszak folyamán növekvő pontszámokat találunk. Rögtön a vizsgált időszak elején 

jelentős, 0,8 pontos növekedést regisztrálhatunk a részkomponensre elért pontok értékében. A 

hetvenes évek közepétől egészen a kilencvenes évek elejéig gyakorlatilag azonos szinten (6,8 

pont) marad az USA által elért pontok nagysága. Ezt követően, a kilencvenes évek első 

felében ismét igen jelentős mértékű  (1,4 pontos) növekedést tapasztalhatunk. A kilencvenes 

években az USA által elért részpontszámok (8,2 pont) az eddigi legmagasabb általa elért 

értékek. Ezt követően a 2000 és 2003 közötti időszakban, nem jelentéktelen mértékben, 0,6 

ponttal csökkent az USA által a részkomponensre kapott pontszám. A 2003-as visszaesést 

követően 2004-re ismételt javulás tapasztalható. Az összesített javulás mértéke a vizsgált 

időszak elejétől a végéig (5,9 pontról 8 pontra, azaz 2,1 ponttal) 36%-os.   

 

A hetvenes évek első felében az EU tagországokban a reguláció vonatkozásában is a 

gazdasági szabadság némi csökkenése volt tapasztalható, s az ezt követő másfél évtizedben is 

csak igen bizonytalan, összességében 0,3 pontos javulást lehetett érzékelni. Az ezt követően a 

kilencvenes években az EU tagországok által elért 1,1 pontos javulás (bár alatta maradt az 

USA ugyanekkor produkált 1,4 pontos javulásának) az EU tagországok legjelentősebb pozíció 

javulása a regulációs részkomponens vonatkozásában. A 2000 és 2003 közötti időszakban az 

EU tagországok által elért átlagpontszám nagysága is csökkent (bár a csökkenés csak 0,4 

pontos, ami némileg csekélyebb, mint ugyanekkor az USA 0,6 pontos csökkenése). 2004-re 

az EU-ban ismét javulás következik be. Az összesített javulás mértéke az EU tagországaiban 

5,5 pontról 6,7 pontra, azaz 1,2 pont, ami 22%-os javulást jelent.  
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A két térség regulációs részpontszáma közötti különbség nagysága meglehetős állandóságot 

mutat, hiszen a kiinduló 0,4 pontos különbség (ami az egész vizsgált időszakban messze a 

legkisebb) és az 1995-ös 1,8 pontos kiugróan magas különbség kivételével, minden egyes 

időszakban 1,1 és 1,4 pont közötti, átlagosan 1,3 pontosra tehető.  Ez azt jelenti, hogy a 

regulációs részindex az USA-ban az időszak túlnyomó részében mintegy 18-24%-kal 

magasabb volt az USA-ban, mint az Európai Unió tagországaiban. 

 

A regulációs részindex 3 terület  regulációra vonatkozó indexéből áll össze. Ezek a hitelpiaci 

szabályozás, a munkaerő piaci szabályozás és az üzleti élet szabályozása. Ezek közül az 

utolsó jelentés (a 2006-ban kiadott, 2004-es évre vonatkozó adatokat tartalmazó EFW 2006) 

adatait tekintve mindegyikben magasabbak az USA által elnyert értékek, mint az EU-15-ök 

értékei. Az USA fölénye azonban nem egyforma nagy a három területen: míg a hitelpiaci 

szabályozás  és az üzleti élet szabályozása tekintetében a különbségek viszonylag csekélyek 

(az előbbi területen 9,3 vs. 8,6 míg az utóbbin 6,9 vs. 6,5 az elnyert pontszámok nagysága) a 

különbségek, addig a munkaerő piaci szabályozás tekintetében a különbség igen tekintélyes 

7,9 vs. 5,1 az elnyert pontok nagysága. Ez utóbbi Európai Uniós adat a munkaerő piac 

korlátozó jellegű túlszabályozottságát mutatja az Unió tagországaiban.  

  

Az irodalomban a gazdasági szabadság index összetevői közül az állam kiterjedtségére 

vonatkozó és a gazdasági növekedési ütem közötti kapcsolat éles vitát váltott ki. Néhány 

szerző (pl. a már idézett Carlsson és Lundström  (Carlsson, F. - Lundström. S. (2002)) vagy az 

Agell-Ohlsson-Skogman Thoursie szerző hármas (Agell, J. – Ohlsson, H. - Skogman 

Thoursie, P. (2003)) arra az eredményre jut, hogy szignifikáns negatív kapcsolat van az állam 

kiterjedtségére vonatkozó szabadság index komponens és a gazdasági növekedés között. Azt 

mutatják tehát ki, hogy ahol nagyobb az állam mérete (tehát kisebb a gazdasági szabadság 

ezen komponensének  nagysága), ott magasabb a gazdaság növekedési üteme.   

 

A szerzők másik csoportja (ld. Knack, St.-Keefer, Ph. (1995), Barro, R. J. (1997), Ayal, E. B. 

– Karras, G. (1998), Gwartney, J.G. - Lawson, R. A. – Holcombe, R. G. (1998), Heckelman, 

J. C -  Stroup, M. D.(2000), Fölster, S. – Henrekson, M. (2001)) az előbbi meglepő és a 

logikai megfontolásoknak is ellentmondó eredményekkel  szemben azt mutatja ki, hogy az 

összefüggés fordított, vagyis az állam gazdasági súlyának növekedése (tehát a gazdasági 
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szabadság emiatti csökkenése) alacsonyabb gazdasági növekedési ütemmel kapcsolódik 

össze. 

 

A fenti egymásnak ellentmondó eredményekből arra a következtetésre lehet jutni, hogy az 

állam kiterjedtségének tekintetében egyáltalán nem mindegy, hogy az állam milyen 

szerkezetben van jelen a gazdaságban. A magasabb állami jelenlét például milyen típusú 

állami kiadásokban jelenik meg. Valószínű, hogy bizonyos állami kiadások elősegítik a 

gazdasági növekedést, míg mások akadályozzák azt. Ezt viszont a gazdasági szabadságot a 

kiadások aggregálásával mérő gazdasági szabadság index nem érzékeli, összemos a 

gazdasági növekedés szempontjából igen különböző hatású tényezőket. Az állami kiadások 

szerkezete tehát lényeges befolyásoló tényezője a gazdasági növekedésnek.  

 

Ebből viszont arra a következtetésre juthatunk, hogy egyáltalán nem biztos, hogy a kapcsolat 

az állam mérete és a gazdasági növekedés között végig lineáris. 

 

 

10. Az állam mérete  
 

10.1 Az állam mérete és a gazdasági növekedési ütem 
 

 

Az előzőekben az Európai Unió és az USA fejlődési ütemkülönbségeinek intézményi hátterét 

vizsgálva a gazdasági szabadság és a fejlettség, fejlődési ütem közötti kapcsolatok 

meglehetősen erősnek mutatkoztak. A két térség közötti gazdasági szabadság legjelentősebb 

eltérése az állam méretében és a gazdaság szabályozottságában van, mindkét esetben az 

európai térség rovására.    

 

Vizsgáljuk meg, hogy milyen kapcsolat mutatható ki az állam mérete és a gazdaság 

növekedési üteme között. Az állam méretét talán legjobban az állami kiadások nagyságának a 
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GDP-hez viszonyított arányával lehet mérni. Szépszámú és eléggé látványos példát lehet 

találni arra, hogy a növekedés mennyire látványosan gyors azon országokban, melyekben az 

állami kiadások GDP-hez viszonyított aránya nagyon alacsony s miként gyorsult olyan 

országokban, melyekben az állami kiadások GDP-hez viszonyított aránya csökkent. Előbbire 

példa Hong Kong és Szingapúr amely országokban átlagosan 15%-os állami részarány mellett 

egy 23 éves periódusban évi átlagosan 6,9%-os (Hong Kong) illetve egy 36 éves periódusban 

évi átlagosan 8,5%-os (Szingapúr) növekedés valósult meg. Utóbbira két olyan ország is 

például szolgál, melyek az elmúlt évtizedek „gazdasági csodáit” valósították meg.  Kínában 

1978 körül még 31% körül volt az állami kiadások súlya a gazdaságban, míg a kilencvenes 

évek végére ez a részarány nagyjából 10% (vagy ha a kvázi állami szervezeteket is ide 

számítjuk 20%) körülire mérséklődött. Írország az 1986-os 50%-on felüli állami kiadási 

részarányt a következő évre alig egyharmadosra mérsékelte. Az állami kiadások részarány 

növekedésének a növekedést visszafogó hatására Japán szolgáltat jó példát, ahol az állami 

kiadások részaránya a GDP-ből 1960-ban még alig 17,5%-os volt (10%-on felüli évi átlagos 

növekedési ütemmel a hatvanas években),  míg 2000-re ez az arány csaknem 40%-os szintet 

ért el (átlagosan 1%-os növekedési ütemmel 1995-2002 között). 

 

A 28. táblázatban megnéztem, hogy  hogyan alakult a hatvanas évektől az OECD tagországok 

esetében az állami kiadások GDP-hez viszonyított részaránya és a növekedési ütem. A 

változások iránya ellentétes, míg az állam részaránya erőteljesen nőtt, a növekedési ütem 

csökkent.  

 

28. táblázat 
Az állami kiadások GDP-hez viszonyított aránya és a növekedési ütem az OECD 
országokban, 1960-1997 

 Az állami kiadások átlagos 
szintje a GDP %-ában 

A GDP átlagos 
növekedési üteme 

60-as évek 29,4 4,04 

70-as évek 37,5 2,02 

80-as évek 44,5 1,67 

90-as évek 46,3 1,51 
Forrás: OECD (1999) 
 

Gwartney,  Holcombe és Lawson (Gwartney, J.G. - Lawson, R. A. – Holcombe, R. G. 

(1998a)) 23 OECD tagország esetében nézi meg, hogy hogyan kapcsolódtak egymáshoz 1960 
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és 1996 között az állami kiadások nagyságára és a GDP növekedési ütemekre vonatkozó 

adatok. Számításaik nagyon látványosan mutatják, hogy a növekedés akkor gyorsabb, amikor 

az állami kiadások GDP-hez viszonyított részaránya alacsonyabb (lásd 44. ábra). 

Megnéztem, hogy változtat-e az eredményeken, ha a vizsgálatot kiegészítjük az 1996 és 2005 

közötti adatokkal. Gyakorlatilag változatlan eredményt kapunk. 

44. ábra 
Az állami kiadások súlya és a gazdaság növekedési üteme (OECD országok, 1960-1996) 

növekedési ütem 

 
                                            az állami kiadások részaránya a GDP-n belül 

Forrás: Gwartney, J.G. - Lawson, R. A. – Holcombe, R. G. (1998a) 

 

A kapott eredményt mégsem tartom teljesen kielégítőnek. Legalább két olyan tényező is van 

ugyanis, ami zavaró hatást gyakorolhat. Egyrészt a különböző időszakokban ugyanaz a 

növekedési ütem nem jelent egyforma relatív pozíciót a növekedési ütemek között, hiszen 

maga az átlagos növekedési ütem is jelentősen változott ezen időszak alatt. Másrészt az 

előzőhöz hasonlóan  különböző időszakokban ugyanakkora állami kiadási részarány a GDP-

ből különbözőképpen értékelhető, hiszen az állam súlya a GDP-hez viszonyítva az elmúlt 

évtizedekben igen jelentős változásokon ment keresztül.  

 

Ezért a hetvenes évektől, szintén 23 OECD tagországra vonatkozóan évtizedenkénti 

bontásban néztem meg, hogy hogyan alakult az állami kiadások GDP-hez viszonyított aránya 

és a növekedési ütem 1970 és 2005 között (lásd 4. melléklet, az adatok forrása az OECD 

Economic Outlook 79 Database és OECD Historical Statistics 1960-1997.).  

Előbb azonban nézzük meg, hogy hogyan alakult az OECD országokban az állami kiadások 

GDP-hez viszonyított aránya. Megállapítható, hogy a vizsgált időszak első kétharmadában 
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(1960-tól 2005-ig néztem az adatokat) az állami kiadások GDP-hez viszonyított aránya az 

országok átlagában igen jelentős növekedésen ment keresztül. 1960-ban az állami részarány 

még átlagosan csak 27%-os volt. (Természetesen ez az induló adat távolról sem a 

legalacsonyabb, hiszen az állam súlya a XX. század egészének folyamán jelentősen 

emelkedett.)   Érdekes módon az állam súlya a legmagasabb részarányt szinte minden 

országban ugyanazon évben, 1993-ban érte el. Ennek mértéke ekkor elérte az 50%-os szintet. 

Ezt követően meglehetősen nagy dinamikát mutatva nagyjából 2000-2001-ig szinte 

mindenhol részarány csökkenés következett be (átlagosan 43%-ra). Majd néhány éven 

keresztüli ismételt emelkedést (2003-ban 45%-os az állam részaránya)  követően jelenleg 

megint csökkenést lehet tapasztalni (cca 43-44%-os átlagos szinttel). Az egész térség 

átlagában tehát 1960 és 1993 között egy 85%-os részarány növekedés következett be az állami 

kiadások GDP-n belüli arányát tekintve, majd (immár az új bázishoz viszonyítva) egy 14%-os 

csökkenést követően ismét 4-5%-os emelkedés, végül ugyanilyen arányú csökkenés 

következett be. 

 

Az Európai Unió tagországaiban az időszak elején végbemenő növekedés erőteljesebb volt és 

a csúcs szint is jelentősen magasabb volt (a ’93-as szint 53,2%-os volt), majd a 2000-ig tartó 

csökkenés (45,8%-ra)  az átlagossal megegyezően 14%-os mértékben ment végbe. Az ezt 

követő 2-3 év alatti szintén az átlagossal megegyező 2%-os növekedés után azonban 2005-ig 

itt csak fél százalékos csökkenés következett be. 

 

29. táblázat 
Az állami kiadások aránya a GDP-hez viszonyítva, % 

 1960 1970 1980 1993 2000 2005 

EU-15 28,1 35,1 45,8 53,2 45,8 47,2 

USA 28,4 32,5 33,7 38,0 34,2 36,6 

       

EU-15 – USA -0,30 2,60 12,10 15,20 11,60 10,60 

EU-15/USA 0,99 1,08 1,36 1,40 1,34 1,29 

Forrás: Saját számítások az OECD Economic Outlook 79 Database és OECD Historical Statistics 1960-1997 
adatainak felhasználásával. 
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Az USA-ban az állami kadások GDP-hez viszonyított aránya az időszak kezdetén még nem 

volt az  OECD átlag  alatt. Ezt követően azonban itt sokkal visszafogottabb részarány 

növekedés ment végbe, mint a térség átlagában, s különösen mint az Európai Unió 

országaiban. Ebből következően a hatvanas, hetvenes és nyolcvanas években tágra nyílt az 

olló az USA és az OECD országok számszerű többségét adó Európai Uniós tagországok 

között az állami kiadások GDP-hez viszonyított súlyát tekintve. Míg az USA-ban alig haladta 

meg a 30%-ot a hatvanas évek elejétől 1993-ig bekövetkező részarány növekedés (a GDP-n 

belüli részarányt tekintve 10% pontos eltolódás), addig az EU-ban majdnem 90%-os mértéket 

ért el (ami a GDP-n belüli részarányt tekintve 25% pontos eltolódást jelent), s így 1993-ban 

az EU tagországaiban átlagosan mintegy 40%-kal nagyobb részt képviseltek a GDP-ből az 

állami kadások, mint az USA-ban. Az 1993  óta tartó időszakban az EU tagországokban 

bekövetkezett némiképpen nagyobb részarány csökkenés következtében 2000-re 134%-ra, 

majd 2005-re 129%-ra csökkent ez az arány (lásd. a 29. táblázatot).   

  

Az állami kiadások aránya és a növekedési ütemek közötti kapcsolatot a 4. melléklet 

számításaiban vizsgálom. Természetesen számos tényező gyakorol jelentős befolyásoló hatást 

a növekedési ütemre és ezek közül ehelyütt csak kettő: az állami kiadások GDP-hez 

viszonyított arányának évtized eleji szintje és ennek évtizeden belüli változása növekedésre 

gyakorolt hatását vizsgálom. A feltételezés szerint mind a magasabb állami kiadási részarány, 

mind az állami kiadások arányának  növekedése fordítottan arányos a gazdasági növekedési 

ütemmel.   

 

Néhány tényező feltétlenül gyengíti a kimutatás eredményességét. Mivel csak olyan fejlett 

országokra vonatkozóan végeztem a vizsgálatot, melyek az egész vizsgált időszakban tagjai 

voltak az OECD-nek, a vizsgált elemszám rendkívül csekély, s ez nagymértékben fokozza az 

eredmények bizonytalanságát. Szintén zavaró hatású, hogy nemegyszer maguk a vizsgált 

változók is egymással ellentétesen hatnak.  Végül viszonylag kismértékű állami kiadás 

különbségekre és kismértékű kiadás változásokra néztem meg a növekedési ütemek eltéréseit 

és ez természetesen gyengíti a vizsgált tényező által kifejtett hatást. 

 

A táblázatok így is eléggé egyértelműen mutatják, hogy mind az állami kiadások GDP-hez 

viszonyított arányának magasabb induló szintje, mind ennek időszakon belüli növekedése 
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negatívan befolyásolja az elérhető növekedési ütemet. Vagyis a vizsgálatba bevont OECD 

országok közül azok növekedése volt általában gyorsabb, melyekben az állami kiadások 

GDP-hez viszonyított nagyságának induló szintje alacsonyabb volt, illetve amelyekben 

jobban csökkentették (kevésbé növelték) az állami kiadások GDP-hez viszonyított arányát.     

 

Több tanulmány is megpróbálja számszerűsíteni az összefüggést65. Így például Robert J. 

Barro tanulmányaiban (pl. Barro R. J. (1997)) mintegy 100 fejlett és fejlődő ország 1965 és 

1990 közötti fejlődési adatait felhasználva kimutatja, hogy a gazdaság növekedési üteme 

negatívan korrelál az output már elért szintjével és hogy az állami kiadások negatív és 

statisztikailag szignifikáns hatást gyakoroltak a gazdasági növekedésre. Az általa kimutatott 

koefficiens értéke -0.13666, azaz az 1% ponttal magasabb állami kiadási arány 0,136%-kal 

mérsékli a növekedési ütemet. Csaknem teljesen azonos eredményre  (-0,133) vezettek  David 

Smith hetvenes években készített számításai (Smith, D. B. (1975)) és az Eric Engen – 

Jonathan  Skinner szerzőpáros 1992-es cikkükben (Engen, E. M. – Skinner, J. (1992)) 

kimutatott -0,14-es érték valamint a Stefan Fölster és Magnus Henrekson  (Fölster, S. – 

Henrekson, M. (2001)) által kimutatott -0,119-es érték is ugyanezt a nagyságrendet képviseli.   

 

Alig 1%-nyi, látszólag kis különbség az állami kiadások GDP-hez viszonyított arányában  a 

gazdasági növekedési ütemben azonban alig három évtized alatt több mint 4%-os fejlettségi 

szintkülönbséget eredményez. Ha a 29. táblázat állami kiadási részarányaira alkalmazzuk a 

Barro által kiszámolt hatásokat, a vizsgált 45 év alatt jelentkező kumulált hatás már 50%-os, 

az Egyesült Államok javára  bekövetkező fejlettségi szintkülönbséget eredményez.   

 

Barro, Smith, Engen és Skinner valamint Fölster és Henrekson eredményénél csak 

kismértékben mutat ki alacsonyabb értéket  a Gwartney, Lawson, Holcombe szerzőhármas is 

(Gwartney, J.G. – Lawson, R. A. – Holcombe, R. G. (1998)). Ők az 1960 és 1996 közötti 

időszakban 23 OECD tagországra (mindegyik esetében 4 évtizedkezdő adattal) vonatkozóan 
                                                 
65 Hasonlóan negatív hatást igen nagyszámban mutattak ki a szerzők, például: Engen, E. M. – Skinner, J. (1992),  
Hansson, P. – Henrekson, M. (1994), Fölster, S. – Henrekson, M. (1999) és (2001), Dar, Atul A. - Sal 
AmirKhalkhali (2002). 
 
66 Kevin Grier és Gordon Tullock már egy 1989-es írásukban (Grier, K. – Tullock, G. (1989)) ennél sokkal 
erősebb, -0,32-es negatív hatást mutattak ki. Egy 2001-es írásukban  Andrea Bassanini és Stefano Scarpetta, az 
OECD közgazdászai is hasonlóan erős negatív hatással  (-0,3) számolnak  (Bassanini, A. – Scarpetta, S. (2001a) 
.  
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az állami kiadások GDP-hez viszonyított aránya és a gazdasági növekedés üteme közötti 

kapcsolatra  -0,09967 és  -0,11 közötti, 1%-os szignifikancia szintű koefficienseket mutatnak 

ki. Ráadásul kimutatnak egy gyengébb és statisztikailag csak 10%-os ill. 5%-os szinten 

szignifikáns negatív kapcsolatot az állami kiadások arányának változása és a gazdasági 

növekedési ütem között is. Ennek nagysága -0,046  ill.   -0,055. Vagyis egy százalékkal 

magasabb GDP-hez viszonyított  aránya az állami kiadásoknak az időszak elején, az időszak 

egészében évente átlagosan 0,099%-kal illetve 0,11%-kal alacsonyabb gazdasági 

növekedéssel kapcsolódik össze.  És 1%-os növekedése az időszak alatt az állami kiadások 

GDP-hez viszonyított részarányának évi 0,046%-kal illetve 0,055%-kal mérsékeltebb 

gazdasági növekedési ütemet eredményez68.  

 

Ha ismételten alkalmazzuk a 29. táblázat állami kiadási arányainak eltéréseire a  Gwartney-

Holcombe-Lawson által kalkulált összefüggéseket, a fejlettségi szintben létrejövő kumulált 

hatás az előbbitől csak kismértékben eltérő, mintegy 43%-os.   

 

Összességében megállapítható, hogy az állami kiadások elmúlt évtizedekben kialakult arányai 

az Európai Unió tagországai és az Egyesült Államok igen jelentős és lényeges különbségeire 

mutatnak rá, s egyúttal jelentős az Egyesült Államok javára kialakuló fejlődési 

ütemkülönbséget indokolnak. Ezek kumulált hatása (amennyiben helyt adunk az állam 

gazdasági súlyának a gazdasági növekedésre gyakorolt hatását vizsgáló kutatásoknak) 

önmagában is elégséges magyarázatául szolgál a két térség mai fejlettségbeli különbségeinek. 

 

10.2 Az állami kiadások növekedés optimalizációs szempontok szerinti 
nagysága 
 

Az előzőekből láthattuk, hogy az állami kiadások GDP-hez viszonyított aránya és a gazdasági 

növekedési ütem között negatív korreláció érvényesül. Amint azonban azt korábban már 

                                                 
67 Az első és a második adatok közötti különbség abból fakad, hogy a második esetben még a beruházási rátával, 
mint harmadik független változóval is kiegészítették a vizsgálatot.   
68 Ezzel az eredménnyel majdnem teljesen megegyeznek Primoz Pevcin számítasai, aki 12 európai ország 1951-
1995 közötti adataira vizsgálta meg az állami kadások nagysága és a gazdasági növekedés üteme közötti 
kapcsolatot. Pevcin az állami kiadások GDP-hez viszonyított aránya és a gazdasági növekedési ütem között          
-0,1155, az állami kiadások változása és a növekedési ütem között pedig -0,0678-os kapcsolatot mutat ki 
(Pevcin, P. (2004)).  
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jeleztem, nehezen feltételezhető, hogy ez az összefüggés végig lineáris vagyis, hogy az állami 

kiadások minden eleme és minden mennyisége egyaránt negatívan befolyásolja a gazdasági 

növekedést. Inkább egy olyan megközelítés tűnik valósághűbbnek, mely szerint az állami 

kiadásoknak van egy, a gazdasági növekedés szempontjából optimális szintje, mely szintnél a 

legmagasabb a gazdaság növekedése, míg e szint alatt és felett a növekedés lassabb. Ezt az 

összefüggést az irodalomban általában az un. Armey69 görbével (lásd Armey, R (1995)) 

szokták illusztrálni (45. ábra.).   

 

Az Armey görbe optimum pontjára nézve természetesen igen nagyszámban születtek 

számítások, előbb azonban érdemes viszonylag részletesen áttekinteni azokat a 

megfontolásokat, amelyekből kiindulva valószínűsíthető, hogy az állam méretének 

növekedése először gyorsítja a gazdasági növekedés ütemét, majd az állam további 

növekedésekor már visszafogja azt. 

 

45. ábra 
Kormányzati kiadások és a gazdasági növekedés, az Armey görbe  

a GDP növekedési üteme 

      
                                az állami kiadások GDP-hez viszonyított aránya 

Forrás: Vedder, R. K. – Gallaway, L. E. (1998) 

 

Robert Barro az állam részarány növekedésének már egy 1990-es cikkében (Barro, R. (1990)) 

kettős hatását különbözteti meg a gazdasági növekedésre: Egyrészt az állam növekvő aránya a 

gazdaságban visszafogja a gazdasági növekedést, mivel az adók növekedése fékezi  a 

termelékenység növekedését, másrészt a kormányzati kiadások növelése emeli a tőke 

                                                 
69 Lényegében azonos görbét egyes írásokban más szerzőről elnevezve említenek, így a görbe, mint Scully görbe 
( lásd.  Chao, J. C. P. – Grubel, H. (1998)), de mint Rahn görbe (lásd pl. Mitchell, D. J. (2005) is fellelhető.  
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termelékenységét, ami növeli a növekedési ütemet. Barro szerint amíg az állam súlya a 

gazdaságban kicsi, addig e második hatás az erőteljesebb, míg amikor az állam súlya nagy, 

akkor az előbbi hatás válik hangsúlyosabbá. Következésképp van egy optimális mérete az 

állam kiterjedésének, nevezetesen az a méret, ahol a pótlólagos állami kiadások pozitív 

marginális hatása és a pótlólagos adó negatív marginális hatása kiegyenlítődik egymással. 

 

Richard Armey (Armey, R (1995)) megállapítása szerint az állam hiánya anarchiát okoz és ez 

az egy főre jutó jövedelem alacsony szintjét eredményezi, mivel ekkor nincs jogrend, jog és 

tulajdon biztonság, következésképp a kisajátítás fenyegető veszélye miatt alacsony a 

megtakarításra és beruházásra ösztönzöttség. Hasonlóképpen alacsony az egy főre jutó 

jövedelem szintje, amikor minden input és output döntést az állam központosít. Viszont 

amikor az erőforrások allokációja a magán és az állami szféra között megoszlik, a kibocsátás 

magasabb,  A kormányzat addig rendelkezik kibocsátást növelő sajátosságokkal, ameddig 

nagyon kicsi és a kormányzati méret további növelése még azonosítható a kibocsátás további 

növelésével. Egy bizonyos szint után azonban a kormányzat további növelése már nem 

eredményezi a kibocsátás további növekedését: ahogy a kiadások nőnek, a pótlólagos 

államilag finanszírozott beruházások egyre kevésbé lesznek hatékonyak és az adók és 

kölcsönforrások, melyekkel az állami kiadásokat finanszírozzák egyre növekvő terhet 

jelentenek. Egy bizonyos ponton a növekvő állami kiadásokból származó pótlólagos hasznok 

nagysága nulla lesz. Ezen a kiadási szinten tekinthető leggyorsabbnak a gazdasági növekedés, 

ennél magasabb állami kiadási szintnél már alacsonyabb a gazdaság növekedési üteme.  

 

Az előzőektől jelentősen eltérő logikája miatt érdemes röviden ismertetni Abdullah Yavas 

elképzelését (Yavas, A. (1998)), mely nem is közvetlenül az állami kiadások optimális 

nagyságának meghatározására irányul, hanem inkább az állam gazdasági súlyának a 

gazdasági fejlettséggel összefüggő szerkezeti és mennyiségi változásának és ennek a 

gazdasági hatékonyságra gyakorolt hatására ad egyfajta magyarázatot.   Eszerint fejletlen 

országokban a kormányzat méretének növekedése növeli az ország fejlettségét, míg fejlett 

országokban visszafogja azt. Egy fejletlen országban ugyanis a kormányzati kiadások jelentős 

része az infrastruktúra fejlesztésére irányul, s az ilyen típusú kormányzati kiadásoknak 

stimuláló hatása van a magánszektor termelésére. Ezzel szemben a fejlett országok már 

nagyrészt rendelkeznek az infrastruktúrával és a kormányzati kiadásaik nagyobb része jóléti 

programokra és szociális transzferekre irányul. Ezen programok pozitív hatása a 
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magánkibocsátásra azonban korántsem olyan nagy, mint amilyen az infrastrukturális 

kiadásoké.  

 

Bernard Heitger (Heitger, B. (2001)) szerint a magasabb fogyasztási kiadásokból származó 

kormányzati kiadás növekedés a gazdaság növekedését korlátozó hatású, míg a kormányzati 

beruházások növekedéséből származó kiadás növekedés a gazdasági növekedésre pozitív 

hatású. Feltételezése szerint a kormányzati alapfunkciókra irányuló kiadásoknak pozitív a 

hatásuk a gazdaság növekedésére, de a kormányzati kiadások kezdeti pozitív hatása csökkenni 

kezd vagy negatívvá válik, amennyiben az állam fokozza az olyan jellegű kiadásait, melyek 

magán jószágokat is nyújtanak. E negatív hatásnak két fontos oka van: egyrészt a szükséges 

adók visszafogják a munkára, beruházásra és innovációra való ösztönzöttséget. Másrészt 

ezzel a kormányzat kiszorítja a hatékonyabb magán kínálatot.  

 

Johnny Chao és Herbert Grubel szerint sok olyan tényező van, melynek eredményeként a 

kormányzati kiadások optimális nagyságát egy forditott U alakú görbe határozza meg (Chao, 

J. C. P. – Grubel, H. (1998)). Kiemelik például, hogy a pótlólagos kormányzati kiadásokra 

érvényesül a csökkenő hozadék törvénye és az erőforrások pótlólagos kivonása a 

magánszektorból egyre  magasabb megtérülésű projekteket érint. Ezenkívül a növekvő 

kormányzati kiadások finanszírozásához szükséges növekvő bevételek emelkedő adókivetést 

tesznek szükségessé, ami visszafogja a magánszektor munkára, megtakarításra, beruházásra és 

kockázat vállalásra irányuló ösztönzöttségét. Bizonyos kormányzati kiadási programok 

(például a munkanélküliségi, betegségi és időskori társadalombiztosítási programok) gyakran 

olymódon változtatják meg az emberek viselkedését, hogy azok visszafogják erőfeszítéseiket a 

munkában és a megtakarítások tekintetében. Ezáltal csökken a gazdaság munka és vállalkozás 

kínálata. Mindezek a tényezők fékezik a gazdasági növekedést.    

 

Végül nézzük egy kissé részletesebben a Gwartney – Holcombe – Lawson szerzőhármas 

álláspontját (Gwartney, J.G. - Lawson, R. A. – Holcombe, R. G. (1998a)). A növekvő 

közkiadások finanszírozásához igénybe vett magasabb adók vagy pótlólagos hitelek 

többletterhet helyeznek a gazdaságra. Az állami kiadások növekedésével a gazdaságot érő 

ebből származó veszteség növekedése nem arányos, hanem erőteljesebb, mint maguknak az 

állami kiadásoknak a növekedése. Ebből következően még ha a kormányzati kiadások 
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hatékonysága nem is csökkenne, a magasabb adók növekvő költsége végülis túlszárnyalja a 

pótlólagos kiadásokból származó előnyöket. 

 

Ráadásul az állam méretének növekedésével a hatékonysága csökken. Az egyéneket és 

tulajdonukat védelmező kiadásoknak egy bizonyos szintig még nagyon magas lehet a 

hozadéka. Még az infrastrukturális beruházások finanszírozása vagy az oktatás kiterjesztése 

felé terjeszkedő állami kiadás növekedés is vonzó megtérülésű lehet. Ugyanakkor ahogy a 

kormányzat a piaci szektorok irányába folytatja a terjeszkedését, a csökkenő hozadék egyre 

inkább érvényesül és ez visszafogja a gazdaság növekedését. 

 

A politikai folyamat kiterjedése gátolja a vállalkozást, mely a gazdasági növekedést vezérli 

(Schumpeter, J. A. (1912), Kirzner, I. M. (1973)). A gazdasági növekedés igen jelentős 

mértékben egy felfedező folyamat (Hayek, F. A. (1978)).  A vállalkozások új technológiákat, 

termelési eljárásokat és lehetőségeket fedeznek fel, melynek révén képessé válnak az 

erőforrások nagyobb értéket eredményező kombinálására. Az állam piaccal szembeni 

terjeszkedése azonban visszafogja a gazdasági növekedés e fontos forrását. 

 

Ahogy nő az állam egyre súlyosabban keveredik bele a jövedelmi redisztribúcióba és a 

szabályozási aktivizmusba. Ez viszont az egyéneket készteti egyre fokozottabb mértékben 

arra, hogy személyes megélhetésüket, jövedelmüket inkább az államon keresztül, mintsem a 

piacon kifejtett erőfeszítések révén biztosítsák. Ennek következtében az erőforrások egyre 

nagyobb része nem a jólétet létrehozó tevékenységekre, hanem a jólét transzferálására 

fordítódik. Következésképp mérséklődik a növekedési ütem és a jövedelemszint elmarad a 

potenciálistól. 

    

Az előzőekben bemutatott logikák mindegyikének következtében elméletileg az állam 

gazdasági súlyának valamilyen optimális szintje adódik. Kérdés lehet, hogy nincs e 

ellentmondás az előző alfejezetben kimutatott negatív hatás és az állam optimális méretének 

következtetései között? Véleményem szerint akkor összeegyeztethető a két következtetés, ha 

az államnak a gazdasági növekedés szempontjából optimális szintje igen alacsony és az 

országok többségében ennél a szintnél jelentősen magasabb az állami kiadások GDP-hez 
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viszonyított súlya. Így egyidejűleg feltételezhető egy optimális állam méret és az állam 

terjeszkedésének negatív hatása a gazdasági növekedésre. 

 

Az optimális méretre vonatkozó számítások és becslések általában 20 és 30 százalék körülire 

teszik az államnak a gazdasági növekedés szempontjából kívánatos arányát a GDP-hez 

viszonyítva.   

 

Például Richard Vedder és Lowell Gallaway (Vedder, R. K. – Gallaway, L. E.: (1998)) az 

1947-1997 közötti időszakra az USA szövetségi államának optimális részarányát 17,45% 

pontra teszi, míg a tényleges részarány az adott időszakban átlagosan mintegy 22% pontos 

volt. Ugyanakkor az USA tagállamok szintjén az optimális méretre 11,42% pontos méret 

adódott, míg a tényleges méret ennél átlagosan 4,26% ponttal nagyobb volt70. Összességében 

az Egyesült Államokban a különböző állami szintek együttesen a Vedder-Gallaway 

szerzőpáros szerint mintegy 30%-kal haladták meg az elmúlt évtizedekben az optimális 

szintet.  

 

Az előzőnél lényegesen alacsonyabb optimális állami részarányra jut Gerald Scully (Scully, 

G. W. (1994)), aki ugyanakkor jóval korábbi időponttól indítja a vizsgálatot. Scully az 1929 

és 1989 közötti időszaka az Egyesült Államok esetében 21,5-22,9% pont közötti optimális 

méretet mutat ki. Hasonló, 20% pont körüli optimális méretet mutat ki szintén az USA-ra, 

1929-1986 közötti időtartamot vizsgálva Edgar Peden is (Peden, E. A. (1991)).  Ez már 

mintegy 50%-os túlméretezettséget jelent az Egyesült Államok állami kiadásainak 

tekintetében.   

 

Az országok átlagára Georgios Karras 23% (+/-2%) pontos optimális méretet kalkulál 

(Karras, G. (1996)). Ugyanakkor jelentős regionális különbségeket is kimutat. Így például az 

OECD országok átlagára  jóval alacsonyabb, csak 14% (+/-4%) pontos méretet hoz ki 

optimálisnak, míg Észak Amerika esetében egy kicsivel magasabb, 16% (+/-6%) pontos az 

optimális méret. 

                                                 
70 Ezekkel az adatokkal gyakorlatilag megegyező a Johnny Chao és Herbert Grubel által Kanadára, az 1929 és 
1989 közötti időszakra kalkulált 27%-os optimális állami méret nagyság (Chao, J. C. P. – Grubel, H. (1998)).   
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Mindezek az állam optimális méretére vonatkozó számítások azt mutatják, hogy a fejlett 

országokban igen jelentős mértékben nagyobb az állam mérete az optimálisnál. Még ha az 

előbb idézett szerzőknél magasabb határt meghúzó Vito Tanzi és Ludiger Schuknecht 

szerzőpáros által megadott 30% pontos adatot (Tanzi, V. – Schuknecht, L. (1995)) vesszük is 

olyannak, amely feletti  állami részarány már visszafogja a gazdaság növekedési ütemét, 

akkor is azt mondhatjuk, hogy az állam túlzott méretéből következően még az Egyesült 

Államok is elszenved némi növekedési veszteséget, de ennek a veszteségnek a nagysága az 

európai országok esetében még sokkal jelentősebb mértékű. Ennek következtében az európai 

országokban az elmúlt évtizedekben bekövetkezett jelentős növekedési ütem lassulás fontos 

magyarázó tényezőjeként kell számításba venni az állam súlyának rendkívül erőteljes 

növekedését, az optimálishoz képesti túlzott súlyát.   

 

 

10.3 Az állami kiadások különböző típusai  
 

 

Adam Smith már 1776-ban A nemzetek gazdagsága című művében foglalkozott azzal a 

kérdéssel, hogy mely funkciók tekintendők az állam alap funkcióinak, mely tevékenységek 

tehát azok, amelyeket az államnak mindenképpen el kell látnia, melyek  pozitívan járulnak 

hozzá a gazdaság növekedéséhez. Smith alapvetően három ilyen területet vagy funkciót 

különböztetett meg. Egyrészt az állam feladata megvédeni a társadalmat az erőszaktól és más 

független társadalmak inváziójától. Másrészt az államnak amennyire lehetséges meg kell 

védenie a társadalom minden tagját az igazságtalansággal és a társadalom bármely más 

tagjának elnyomásával szemben. Harmadrészt az államnak olyan közintézményeket és 

tevékenységeket kell felállítania illetve fenntartania, melyek a legnagyobb mértékben 

előnyösek a társadalom számára, de ugyanakkor olyan természetűek, hogy a belőlük származó 

haszon egyetlen személy vagy csoport számára soha nem eredményezné a ráfordítások 

megtérülését.71  

 

                                                 
71 Lásd Smith, A. (1959)   



 133

Az állam védelmi funkcióit (a tulajdon jogok védelmét, a szerződések betartatását és egy 

olyan bírói rendszernek a működését, mely kész elhárítani a piaci cselekedetek zavartalan 

működésének útjában álló vitákat) ma is az állam alapvető feladatának kell tekintenünk72. 

Hasonlóképpen megkönnyíti a piaci cselekedeteket és üzleti terveket egy stabil monetáris 

rendszer. A kormányzat bizonyos közjószágok biztosításával (pl. utak, nemzetvédelem) 

szintén elősegíti a növekedést.73 Ha ide számítjuk az oktatást is (ami ugyan nem rendelkezik a 

közjószág sajátosságaival és magán tevékenységként is magas minőségben folytatható, mégis 

alapvetően az állam finanszírozza és mint a humán tőkébe történő befektetést, alapvetően a 

gazdasági növekedést elősegítő kiadásnak tekinthetjük), akkor sem haladják meg az állam 

alapfunkcióinak biztosítására fordított kiadások a GDP  15%-át (Gwartney, J.G. - Lawson, R. 

A. – Holcombe, R. G. (1998a)). Lényegében ezzel megegyező eredményre jut az 

alapfunkciók vonatkozásában Bernhart Heitger (lásd 46. ábra) is. 

 

46. ábra 
Az állam alapfunkcióira¹ fordított állami kiadások GDP-hez viszonyított aránya az OECD 
országokban, 1995 

alapfunkciókra irányuló állami kiadások a GDP százalékában 

 
               AUS            CAN           DEN             GER            ITA              SWE              UK              USA²       
 
¹ Az alapfunkciókra fordított kiadások megegyeznek a közrendre és közbiztonságra, a nemzetvédelemre az 
oktatásra és a szállításra és hírközlésre fordított állami kiadásokkal. (A jegybank rendszerre fordított kiadások, a 
közegészségügyre és a környezet védelemre fordított kiadások az országok többségére nézve nem álltak 
rendelkezésre, de ezek nagysága sem haladja meg az 1-2%-os szintet.  
² 1992 

Forrás: Heitger, B. (2001) 

                                                 
72 Knack, S. – Keefer, P. (1995) és (1997), North, D. (1990), Bauer, P. T. (1972) 
73 Megjegyzendő, hogy az ilyen tevékenységek alapvető állami funkciókénti számontartása már nem tekinthető 
teljesen egyértelműnek, hiszen ezek piaci kínálata egyáltalán nem lehetetlen és a gyakorlatból is ismert, sőt egyre 
inkább elfogadott és alkalmazott. Még bizonyos jogintézmények illetve a biztonságot szolgáló szervezetek is 
létrejönnek magántevékenységekként. (Benson, B.L. (1990)) 
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Látható, hogy még az USA-ban is (ahol relatíve alacsony az állam GDP-hez viszonyított 

aránya) több, mint kétszerese az állami kiadások nagysága annak, mint amit az alapfunkciók 

finanszírozása megkíván. Ez az európai országokban méginkább így van.  Arra is érdemes 

felfigyelni, hogy az alapfunkciókra az országok meglehetősen egyöntetűen a GDP 10-14%-a 

közötti arányát fordítják. Ez ugyan százalékosan jelentős, akár 40%-os különbséget is jelent, 

ugyanakkor azonban nagyságrendjét tekintve mind a GDP-hez, mind az állami kiadások 

egészéhez viszonyítva csak szerény mértékűnek tekinthető. Így az alapfunkciókra irányuló 

kiadások nagyságában fennálló különbségekkel nem magyarázhatóak az állami kiadások 

részarányában meglévő tekintélyes eltérések, s ugyanakkor az alapfunkciókra irányuló 

kiadások nagyságában vagy azok hatékonyságában fennálló különbségek az állami kiadások 

növekedésre gyakorolt negatív hatására sem adnak magyarázotot. Az eltérések tehát 

alapvetően az alapfunkciókra irányuló kiadásokon felüli állami kiadásokban vannak és a 

negatív növekedési hatások is innen származnak.  

 

Ezek az alapfunkciókon felüli állami kiadások pedig igen jelentős részben az állam jóléti 

kiadásai, a jóléti állammal kapcsolatos kiadások. A 30. táblázatban az állam jóléti kiadásaira 

vonatkozó adatokat gyűjtöttem ki az USA-ra és az EU-15-ökre vonatkozóan felhasználási 

célok szerint. Látható, hogy az EU-15-ök államilag finanszírozott jóléti kiadásai az egész 

időszak folyamán jelentősen, a GDP százalékában kifejezve 10% körüli mértékben 

meghaladták az USA ilyen jellegű kiadásait. Összevetve az állam jóléti kiadásainak adatait az 

állami kiadások egészére vonatkozó adatokkal, az állam az EU-15-ök esetében még az 

átlagosan (a GDP százalékában kifejezve) 15-20%-kal magasabb arányú állami kiadásokból 

is jóval magasabb arányt (mintegy 50%-ot, szemben az USA hozzávetőleg 40%-os 

arányával) fordít jóléti kiadásokra.      

 

E tartósan jelen lévő különbségeket a jóléti kiadások nagyságában és arányaiban véleményem 

szerint legalább két tényező csoporttal lehet magyarázni. Egyrészt – és egyelőre74 a 

magyarázó tényezők ezen csoportját tekintem hatásában a jelentősebbnek – a két térségbeli 

                                                 
74 A 2050-ig szóló demográfiai előrejelzések (pl UN (2000), EPC és EC (2005) különösen Európára nézve a 
demográfiai változások riasztó következményeit mutatják be, melyek eredményeként a munkaképes korú 
lakosság mintegy 48 millió fővel (16%-kal)  csökkenni fog, miközben a 65 évesnél idősebbek száma 58 millió 
fővel (77%-kal) növekedni fog. Ez az időskori eltartottsági arány több, mint kétszeresére emelkedését 
eredményezi, vagyis egy 65 éven felülire a jelenlegi 5 munkaképes korú helyett 2050-ben már  csak kettő fog 
jutni. Ez változatlan finanszírozási konstrukciókban igen jelentősen fogja megemelni az állam egészségügyi és 
nyugdíj kiadásait és fogja csökkenteni az EU növekedési ütemét. 
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lakosság eltérő értékeivel és az ezekkel összefüggő eltérő magatartásával, viszonyulásával az 

államhoz és ezzel összefüggésben a piacok két térségbeli működésének eltérő 

hatékonyságával75. 

30. táblázat 
Állami jóléti kiadások az USA-ban és az EU-15-öknél, 1980-2000 

 1980 1985 1990 1995 2000 

összesen      

USA 13,3 13,0 13,4 15,4 14,2 
EU-15 20,6 22,9 23,4 25,4 23,6 
EU-15 – USA 7,3 9,9 10,0 10,0 9,4 
EU-15/USA 155% 176% 175% 165% 166% 

időskori ellátások      

USA 5,2 5,45 5,2 5,4 5,2 
EU-15 6,5 7,3 7,9 8,9 8,6 
EU-15 – USA 1,3 1,9 2,7 3,5 3,4 

özvegységi, halálozási kiadások     

USA 1,0 1,0 0,9 1,,0 0,8 
EU-15 1,6 1,7 1,4 1,3 1,1 
EU-15 – USA 0,6 0,7 0,5 0,3 0,3 

munkaképtelenséghez kapcsolódó kiadások    

USA 1,1 1,0 1,0 1,2 1,1 
EU-15 3,1 3,1 3,2 3,1 2,8 
EU-15 – USA 2,0 2,1 2,2 1,9 1,7 

egészségügy      

USA 3,7 4,1 4,8 6,1 5,9 
EU-15 5,6 5,6 5,7 6,0 5,9 
EU-15 – USA 1,9 1,5 0,9 -0,1 0,0 

családtámogatás      

USA 0,8 0,6 0,5 0,6 0,4 
EU-15 2,0 2,0 2,1 2,3 2,2 
EU-15 – USA 1,2 1,4 1,6 1,7 1,8 

aktív munkaerőpiaci politika      

USA 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 
EU-15 0,5 0,8 0,8 1,0 0,9 
EU-15 – USA 0,3 0,7 0,6 0,8 0,7 

Forrás: OECD, Social Expenditure Database (SOCX), 1980-2003 alapján saját számítások  

                                                 
75  A két térség egymástól fundamentumaiban  különböző, s alapvetően az eltérő értékválasztásokból következő  
gyakorlatát mutatja, hogy  Európa és az USA  különböző szociális vagy jóléti kiadásainak nagysága közötti 
különbség, amennyiben nem csak az állam ilyen típusú kiadásait vesszük számításba, hanem a magán 
ráfordításokat is, alig 2%-osra mérséklődik. A nyugdíjakra, az aktív korúak jövedelmi jellegű juttatásaira, az 
egészségügyi ellátásra és szociális szolgáltatásokra irányuló magán ráfordítások ugyanis az USA-ban mintegy 
ötszörösen múlják felül az ugyanilyen jellegű európai ráfordításokat (lásd. Adema, W. – Ladaique, M. (2005). 
Ez egyúttal az európai társadalmakban élő emberek öngondoskodási hajlandóságának alacsony szintjét is 
mutatja.  
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Másrészt az európai országokbeli magasabb jóléti kiadásokat részben indokolják az eltérő 

demográfiai sajátosságok. Európában ugyan nagyobb részben azért magasabb a nyugdíjasok 

aránya, mert az emberek hamarabb mennek nyugdíjba, de részben azért is, mert az emberek 

az Unióban mintegy két évvel hosszabb ideig élnek, tehát tovább maradnak nyugdíjban, mint 

az USA-ban. Ugyanezen tényezőnek tudható be az európai egészségügyi kiadások egy része 

is (az egészségügyi szolgáltatások igénybe vétele az élettartam harmadik szakaszában 

magasabb arányú, mint az előző kettőben, így feltételezhető, hogy a hosszabb ideig életben 

maradó európaiak emiatt több egészségügyi szolgáltatást vesznek igénybe76).    

 

Az összes többi állami jóléti kiadásnál mutatkozó magasabb európai arányt az elsőként 

említett tényező csoporttal lehet magyarázni. Így például a foglalkoztatási ráta két térségbeli 

eltérései szoros kapcsolatban állnak a lakosság eltérő értékeivel, melyek mind az egyéni 

választások, mind a politikai döntések szintjén hatnak. A foglalkoztatási szint eltérései pedig 

alapvetően meghatározzák a szocális és társadalombiztosítási kiadások nagyságát. Amartya 

Sen például egyik cikkében (Sen, A. (1997)) a két térség értékrendjét szembeállítva azt a 

példát hozza fel, hogy a hatvanas években még nem egy európai országban jelentősen 

alacsonyabb volt a munkanélküliség, mint az USA-ban. Mára (1997-re) Európában a 

munkanélküliség szintje 12% körülire emelkedett, míg az USA-ban 5% alatti maradt. 

Európában a lakosság számára egyre elfogadottabbá válik a munkanélküli állapot, s a 

kormányok komoly terhet jelentő összegeket fordítanak a munkanélküliek életszínvonalának 

fenntartására. Egyéni szinten azonban a munkanélküliség költségei még hatalmasabbak. Ez 

Amerikában teljes mértékben elfogadhatatlan lenne mind az emberek, mind az állam 

szempontjából. Viszont itt nem is jön létre olyan mértékű munkanélküliség, s ezt megintcsak 

az értékekkel, az amerikaiak sokkal nagyobb önsegélyre, önfoglalkoztatásra való 

képességével lehet magyarázni.  

 

                                                 
76 Az összesített egészségügyi ráfordítások tényleges arányai jelentősen eltérnek a 29. táblázat adataitól. A 
táblázat ugyanis csak az államilag finanszírozott egészségügyi kiadásokat tartalmazza. Ehhez mindkét térségben 
még hozzáadódnak a magánráfordítások. Ezek nagysága az USA-ban jelentősen magasabb (2003-ban az összes 
egészségügyi kiadás 55%-a), mint az EU tagországaiban (2003-ban 20-25%) (WHO (2006)). Ez egyúttal az 
egészségügyi kiadások egységére vetítve, annak nagyobb hatékonyságát is mutatja az EU-ban. Ugyanakkor azt a 
vélekedést is megalapozza, hogy az amerikai „életfoma”, a hosszabb munkaidő, a kevesebb szabadság, a későbbi 
nyugdíjba menetel, stb. inkább elhasználja az emberi szervezetet, mint az európai. Azt is figyelembe kell venni, 
hogy az USA-ban az állam és különböző szervei  nem hajlandóak megfinanszírozni az egészségbiztosítással nem 
rendelkezők (mintegy 30 millió fő) kezelésének költségeit, míg ez Európában politikailag tolerálhatatlan lenne 
(Sen, A (1997). 
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Európa az USA-hoz képest hatalmas összegeket fordít közpénzekből „aktív munkaerőpiaci 

politikára” vagyis munkahely teremtésre (a táblázat adatai szerint az amerikai kiadások 4-5-

szörösét). Ennek eredményessége rendkívül csekélynek tekinthető, hiszen a munkanélküliség 

szintje az  általában alacsonyabb foglalkoztatás mellett  jóval magasabb, mint az USA-ban77. 

Így Európának a munkanélküliekre is a GDP sokkal magasabb arányát kell fordítania (2,5-3-

szorosát annak, amit az USA erre fordít). Ráadásul az alacsonyabb foglalkoztatás 

következtében egyéb szociális jellegű kiadásokra és a korábbi nyugdíjba menetel miatt (ami 

részben közvetlenül, részben a munkaerőpiac állapotán keresztül közvetetten az értékrendből 

következik)  az időskorúak ellátásaira is a GDP magasabb kiadási arányait kell biztosítani 

(mint a táblázatból látható jelenleg már több mint másfélszeres és a legdinamikusabban 

növekvő az ilyen jellegű kiadások részarányának az eltérése)78. 

 

Összességében Európa a jóléti kiadások GDP-hez viszonyított arányának a hatvanas-hetvenes 

években kialakult magasabb szintjét (ne feledjük, hogy 1960-ban még az USA-ban volt 

némiképp magasabb az állami kiadások GDP-hez viszonyított aránya) azóta sem volt képes 

lényegesen módosítani, mérsékelni. Mivel ezek a két térség közötti eltérések alalapvetően az 

értékrendekben meglévő különbségeken és az ennek nyomán az emberek mára rögzült eltérő 

magatartási szabályosságain, az állammal szembeni eltérő viszonyuláson alapulnak, rövid 

távon a különbségek elmosódása nem is tűnik valószínűnek79.  

 

Az összefüggések logikáját tehát a következőképpen lehetne jellemezni. Az eltérő 

értékrendből következően az intézmények Európában rugalmatlanabbak, alacsonyabb 

hatékonyságúak, mint az USA-ban. Ez alacsonyabb foglalkoztatáshoz és magasabb 

munkanélküliséghez vezet, ami magasabb állami jóléti kiadásokat von maga után. Ez viszont 

elvárttá, megszokottá válik, vagyis erősíti az értékekben, az emberek  magatartásában 

meglévő különbségeket. Pozitív visszacsatolás, önmagát erősítő folyamat alakul ki. 

 
                                                 
77 Ez alól a megállapítás alól az EU országai közül talán egyedül Dániát lehet kivételnek tekinteni, ahol a 
foglalkoztatási ráta gyakorlatilag az egész vizsgált időszakban az EU országai közül a legmagasabb volt és 
szintje folyamatosan meghaladta az USA szintjét is (lásd pl (OECD (2007)). Ugyanakkor Dániában még az EU-
15-ök relatíve rendkívül magas arányát is kétszeresen felülmúlja az aktív munkaerőpiaci politikára fordított 
ráfordítások GDP-hez viszonyított aránya (EC (2006). 
78 Az OECD országok szociális kiadásairól és azok meghatározóiról részletesebben lásd. Adema, W. – Ladaique, 
M. (2005), Dang, T. – Immervoll, H. – Mantovani, D. – Orsini, K. – Sutherland, H. (2006).  
79 Annál kevésbé mivel az európai demográfiai folyamatok alakulása ezt egyre kevésbé teszi lehetővé, a jóléti 
kiadások magasabb szintje tehát egyre kevésbé választás, s egyre inkább kényszer kérdése. 
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10.4 Különböző típusú állami kiadások és a gazdasági növekedés 
 

 

Az előzőekben arra a következtetésre jutottam, hogy az  USA és az Európai Unió közötti 

növekedési ütem különbségekben fontos szerepet kell tulajdonítani az állam alapfunkciókra 

irányuló kiadásain felüli kiadásaiban, köztük a jóléti kiadásaiban tapasztalható 

különbségeknek. Bernard Heitger már idézett írásában (Heitger, B. (2001)) nem csak 

általában az állami kiadások nagysága és a gazdaság növekedési üteme közötti kapcsolatot 

vizsgálja meg, hanem az állami kiadások különböző típusainak is megnézi a hatását. 

 

Az elemzés 22 OECD országra kiterjedően a hatvanas évektől 2000-ig vizsgálja a gazdasági 

növekedés forrásait és elsősorban az állam különböző gazdasági kiadásainak összefüggéseit a 

gazdasági növekedéssel. Kiinduló modelljét a Mankiw és szerzőtársai (Mankiw, N.G. – 

Romer,  D. – Weil,  D.N. (1992)) által pontosított neoklasszikus Solow modell alkotja. Ez a 

gazdasági növekedés tényezőiként a fizikai és humántőke felhalmozását, a munkaerőállomány 

növekedését és a kiinduló relatív jövedelem szintet veszi figyelembe. A vizsgálat 

megállapítja, hogy a munkaerőállomány adott növekedése mellett, a növekedési ütem 

gyorsabb, ha a fizikai tőke akkumulációja magasabb, a fizikai tőke tehát pozitívan járul hozzá 

a gazdasági növekedéshez. Az összefüggés fordítva is igaz, adott fizikai tőkeakkumuláció 

mellett, a növekedési ütem gyorsabb, ha a munkaerő állomány növekedési üteme gyorsabb, 

vagyis a munkaerő állomány növekedése is pozitívan járul hozzá a növekedéshez. 

Ugyanakkor a humántőke – a vizsgálat alapjául szolgáló OECD mintában – nem adott 

statisztikailag szignifikáns hozzájárulást a gazdasági növekedéshez (a regressziós 

koefficiensek ugyan korrekten mutatják a pozitív kapcsolatot, de statisztikailag nem 

szignifikánsak). Megegyezően az elméleti várakozásokkal a vizsgálat azt is kimutatja, hogy a 

növekedés akkor gyorsabb, ha az induló jövedelem szintje alacsonyabb. 

 

Ezek után bevéve az elemzésbe  az állam méretének a növekedésre gyakorolt hatását, a 

vizsgálat kimutatja, hogy az állam mérete és a gazdasági növekedés között negatív és 

statisztikailag erősen szignifikáns kapcsolat van. Figyelembe véve az egyes növekedési 

tényezőkben bekövetkezett változásokat is és a növekedésre gyakorolt hatásokat is, azt a 

megállapítást tehetjük, hogy a vizsgált négy évtizedben az OECD országokban a nagyobb 
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állami méret volt a leghangsúlyosabb tényezője a gazdasági növekedési ütem 

mérséklődésének.  

 

Az európai OECD országokban az állam mérete (az állami kiadások GDP-hez viszonyított 

nagyságával mérve) a vizsgált időtartam alatt átlagosan mintegy 10% ponttal, de az időszak 

második felében már 15% ponttal haladta meg a nem európai OECD országokbeli, s az USA-

beli értéket is. Ez a méretkülönbség a kimutatott összefüggések alapján az USA-hoz képest évi 

mintegy fél-háromnegyed százalékos növekedési ütem mérséklődést eredményezett az európai 

országokban. 

 

31. táblázat 
Az állami kiadások különböző típusai az EU-ban és az USA-ban, a GDP százalékában 
                                                                           60-as évek      70-es évek         80-as évek        90-es évek 
 
összes állami kiadás 
                                               EU                          32,9                  42,0                   50,8                     52,6 
                                               USA                        28,9                  31,9                   35,7                     36,1 
 
     a)  állami  (személyi) kifizetések  
                                               EU                          28,2                  37,3                   46,5                     49,5 
                                               USA                        26,5                  30,3                   34,2                     34,5 
 
              a/1 kormányzati végső fogyasztási kiadások 
                                               EU                          13,5                  16,4                   18,4                     18,5 
                                               USA                        17,6                  17,3                   17,7                     16,4     
            
              a/2  kormányzati transzfer kifizetések 
                                                EU                         10,2                  14,2                    17,9                    19,5 
                                                USA                         5,9                    9,8                    11,0                    12,8 
 
              a/3 kamat kifizetések és támogatások 
                                                EU                           4,7                    6,6                    10,3                    10,9 
                                                USA                         3,1                    3,2                     5,5                      5,4  
 
      b)  állami beruházási kiadások  
                                                EU                           4,7                    4,7                      4,3                      3,1 
                                                USA                         2,3                    1,6                      1,5                      1,6         
 
összes beruházás (magán és állami) 
                                                EU                          27,6                  27,1                    22,9                    21,4 
                                                USA                       22,0                   21,4                    21,0                    20,4 

 
Forrás  Saját számítások Heitger, B. (2001) és az OECD (1999) adatainak felhasználásával 

 

Abból, hogy az állami kiadások, majd külön az állam fogyasztási kiadásainak figyelembe 

vételekor a fizikai tőkeakkumulációra vonatkozó koefficiensek értéke nagyot veszít 
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szignifikancia szintjéből, arra lehet következtetni, hogy a vizsgálatban résztvevő országokban 

az állami kiadásoknak s méginkább az állam fogyasztási jellegű kiadásainak jelentős 

kiszorítási hatása érvényesült, illetve hogy ezen kiadások magasabb szintje erősen rontotta a 

beruházások hatékonyságát. 

 

A 31. táblázat az állami kiadások alakulását mutatja felhasználási célok szerinti bontásban. A 

fő felosztás az állami kiadások fogyasztásra és tőkeakkumulációra irányuló része között van. 

Az  állami kiadások fogyasztásra irányuló része (a táblázatban a kormányzati (személyi) 

kifizetések rovat) is három felé oszlik: kormányzati végső fogyasztási kiadásokra, 

transzferekre és kamat kifizetésekre és támogatásokra.  Az állami kiadások növekedése 

mindkét térségben több, mint száz százalékban a fogyasztásra irányuló állami kiadások 

növekedéséből származott, hiszen az egyébként is csak néhány százalékos részarányt 

képviselő állami beruházási kiadások inkább csökkenő tendenciát mutatnak. A fogyasztásra 

irányuló állami kiadások növekedése azonban az európai országokban sokkal jelentősebb, 

mint az USA-ban, s ennek megfelelően míg a hatvanas években még hozzávetőleg 

megegyezett egymással a két térségben a fogyasztásra irányuló állami kiadások részaránya, 

addig a kilencvenes években már több, mint 43%-kal múlta felül az EU tagországaiban a 

fogyasztásra irányuló kiadások részaránya az USA-beli részarányt.   

 

A fogyasztásra irányuló állami kiadásokon belüli három alcsoport közül a végső fogyasztási 

kiadások súlya hagyományosan a legnagyobb. Ugyanakkor ennek növekedési dinamikája is a 

legcsekélyebb. Olyannyira, hogy az USA tekintetében az időszak folyamán nem is növekedés, 

hanem csökkenés következett be. Ezáltal az időszak folyamán megfordult a két térség közötti 

végső fogyasztásra irányuló kormányzati kiadások aránya: az időszak elején még eléggé 

jelentős mértékben az USA-ban volt magasabb az ilyen típusú állami kiadások aránya, míg az 

időszak végére már kismértékben az európai uniós arány lett a magasabb.  Ezzel együtt is itt a 

legkisebb a két térség közötti különbség. Mégis ezen átrendeződésnek fontos szerepet kell 

tulajdonítani, mivel egyrészt a legnagyobb részarány, másrészt az ellentétes irányú változás, 

harmadrészt pedig az egységnyi változásra Heitger által kimutatott legerősebb negatív hatás (a 

gazdasági növekedésre és a beruházásokra Heitger által kimutatott hatásokat a 32. 

táblázatban foglaltam össze) következtében összességében a két térség növekedési ütemében 

bekövetkezett változások különbségére a végső fogyasztásra irányuló kormányzati 

kiadásoknak igen komoly befolyása van. Míg az USA-ban a részarány csökkenés 
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következtében a végső fogyasztási kiadásokban bekövetkezett változások pozitívan járultak 

hozzá a gazdasági növekedési ütem változásához, addig az EU-ban e hozzájárulás negatív 

volt. Összességében azonban mindkét térség növekedési ütemére erősen negatív hatást 

gyakoroltak a kormányzati végső fogyasztási kiadások. 

 

32. táblázat 
Az állami kiadások különböző típusainak hatása a gazdasági növekedésre és a 
beruházásokra 
 (regressziós eredmények¹) 

                                                          hatás a gazdasági növekedésre       hatás a beruházási rátára 
kormányzati végső fogyasztási kiadások                          -1,416                                             -0,442 
 
kormányzati transzfer kifizetések                                        -0,7                                                 -0,214  
 
kamat kifizetések és támogatások                                       -0,518                                             -5,153 
 
állami beruházási kiadások                                                 -0,108                                              0,239      
 
¹ A táblázat Bernard Heitger tanulmányában (Heitger, B. (2001)) lévő különböző táblázatokban kimutatott  regressziós 
eredményeket foglalja össze, az összes koefficiens 99%-os szignifikancia szintű. 

Forrás: Saját összeállítás  Heitger, B. (2001) alapján. 

 

A kormányzati transzfer kifizetések alkotják a fogyasztásra irányuló állami kiadásokon belül a 

másik, összességében közel azonos súlyú csoportot. Ezek növekedési dinamikája mindkét 

térségben sokkal magasabb volt, mint a végső fogyasztásra irányuló kormányzati kiadásoké. 

Itt kismértékben az USA-ban volt gyorsabb a növekedés, de ennek ellenére az időszak végén 

az EU-ban mintegy másfélszerese volt az ilyen típusú kormányzati kiadások GDP-hez 

viszonyított aránya az USA szintjének. Mint a táblázatból látható, a transzfer kifizetések 

gazdasági növekedésre gyakorolt hatása szintén negatív, de körülbelül fele olyan erős, mint a 

végső fogyasztásra irányuló kormányzati kiadásoké. Ezért a kormányzati transzfer kifizetések 

mindkét térség elmúlt négy évtizedes növekedési ütemére negatív, de kevésbé erős visszafogó 

hatást gyakoroltak, viszont e növekedési ütem mérséklő hatás  az EU országaiban megintcsak  

nagyobb volt mint az USA-ban.   

 

A kormányzati kamatfizetések és támogatások GDP-hez viszonyított részaránya az állam 

fogyasztásra irányuló kiadásai  három összetevője közül mindkét térségben az egész időszak 

tartama alatt a legalacsonyabb volt. Növekedési dinamikája viszont erős volt, de a két 
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térségben erősen különböző mértékű részarány növekedés következett be. Ezért az  időszak 

végére a két térségbeli részarányok tekintetében itt következett be a legnagyobb különbség. 

Mivel a gazdaság növekedési ütemére a kormányzati kamatfizetéseknek és támogatásoknak is 

negatív, de kismértékben még a transzfer kifizetések negatív hatásánál is gyengébb hatását 

lehetett kimutatni, a kormányzati kamatfizetések és támogatások mindkét térség növekedési 

ütemét – a másik két összetevő hatásánál ugyan kevésbé, de – fokozódó  mértékben fékezte. 

Ennek a fékező hatásnak az ereje is és a fékező erő növekedése is nagyobb volt az EU 

tagországaiban, mint az USA-ban.  

 

Összességében mindhárom kiadási csoport esetében azt állapíthattuk meg, hogy ezek növekvő 

részaránya mérséklőleg hat a gazdasági növekedésre. Ez a növekedési ütemet visszafogó hatás 

mindhárom tényező esetében sokkal jelentősebb volt az EU-15-ök országai esetében, mint az 

USA-ban. 

 

11. A rendszer átalakulás követelményeihez való 
alkalmazkodás  

 

 

A fejezetben egy, az eddigiektől eltérő megközelítésben és fogalmi apparátus segítségével 

arra szeretnék rámutatni, hogy a legfejlettebb országok fejlődésének dinamikáját a kapitalista 

rendszer fejlődésének különböző periódusaiban nagyon különböző tényezők adják, s 

korántsem biztos, hogy amely országok az egyes fejlődési periódusok elsődleges növekedési 

tényezőinek hasznosításában különösen sikeresek voltak, mondhatni különösen jól 

alkalmazkodtak egy-egy korszakhoz, továbbra is sikeresek lesznek, amennyiben 

megváltoznak a rendszer dinamikáját biztosító tényezők. Éppen, hogy annak van nagyobb 

valószínűsége, hogy az előző időszakra fokozottan specializálódott térségek, amennyiben a 

változások nagy jelentőségűek, kevésbé lesznek képesek ezekhez is alkalmazkodni, illetőleg 

ezeket is élenjáró módon felhasználni. Az tűnik valószínűbbnek, hogy aki valamilyen 

intézményt, struktúrát, stb. nagyon sikeresen alkalmaz egy időszakban, az sokkal nehezebben 

válik meg ettől, vagy módosít rajta, amikor a körülmények megváltozása miatt ezek már 

kevésbé tekinthetők a további növekedést elősegítő tényezőknek.     



 143

Az állami kiadások GDP-hez viszonyított aránya mint láttuk nem egyszerűen mennyiségi 

összefüggéseket mutat. A jelentősen különböző arányok mögött eltérő szerkezeti sajátosságok 

és az intézmények eltérő funkciói illetve struktúrái vannak. Ezek elemzésével a 

magyarországi összehasonlító gazdaságtan oktatása és magának a tárgynak a kialakítása 

keretében magam is sokat foglalkoztam. Az összehasonlító gazdaságtan Katzenstein 

(Katzenstein, P. J. (1978) és Zysman (Zysman, J. (1983) nyomán a modern vegyes 

gazdaságok három történeti altípusát különbözteti meg: az állam által vezérelt 

piacgazdaságokat, a piac által vezérelt piacgazdaságokat és az un. neokorporatív rendszereket. 

Míg az Európai Unió tagországai (az Egyesült Királyság és Írország kivételével) 

többségükben a neokorporatív rendszerek, illetve az állam által vezérelt piacgazdaságok közé 

tartoznak, s ezek közös jellemzője, hogy bennük az államnak lényegesen nagyobb a súlya és a 

piaci szabályozást jelentősebb mértékben helyettesíti vagy közvetlenül az állami szabályozás 

vagy a társadalmi érdekérvényesítő szervezetek közötti megállapodások, addig az Egyesült 

Államok a piaci önszabályozásnak továbbra is legnagyobb teret engedő piac által vezérelt 

piacgazdaságot kialakító országok csoportjába tartozik.  

 

A dolog pikantériája, hogy a II. világháborút követő időszaknak egészen a kilencvenes évekig 

tartó fejlődési adataira vonatkozóan az összehasonlító gazdaságtan ezen fejezeteinek 

szerzőjeként Gedeon Péter még teljes joggal állapítja meg, hogy „... azok az országok (Japán, 

Franciaország, Svédország, Ausztria stb.) fejlődtek a leggyorsabban, amelyek viszonylag 

nagy teret engedtek az állami beavatkozásnak, és azok maradtak le, vagy veszítették el vezető 

pozíciójukat (Egyesült Királyság), illetve csökkent relatív előnyük (Egyesült Államok), 

amelyek erősebben korlátozzák az állam gazdasági szerepét...”  (lásd. Bara, Z. – Szabó, K. 

(szerk) (1997)  és Bara, Z. – Szabó, K. (szerk) (2000)). Az előzőekben kimutatott 

összefüggések és a gazdasági növekedés azóta bekövetkező tényei azonban úgy gondolom, 

hogy jelentős mértékben ellentmondanak ezen megállapításoknak.  

 

Ugyanakkor az országok besorolása és a besorolás alapjául szolgáló csoportosítási rendszer is 

bizonyos mértékig idejét múlttá vált, hiszen például olyan típusú közvetítő rendszerek, 

melyek a neokorporatív rendszerekre voltak kialakulásukkor elsősorban jellemzőek ma már 

minden fejlett országban léteznek, sőt az utóbbi időben bizonyos mértékig minden országban 

visszaszorulnak. Másrészt az állam által gyakorolt beavatkozási funkcióknak olyan éles 

elkülönülése, mint ahogy azt az állam által vezérelt és a piac által vezérelt piacgazdaságok  
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ideáltipikus formája és valószínűleg a formák megfogalmazásakori gyakorlata is feltételezi, 

ma már nem létezik. Ennek ellenére a fejlett országok gazdasági rendszerei között nem tenni 

különbséget botorság lenne, miáltal a fejlődési ütemek közötti különbségek vagy a fejlődési 

ütemek változásának egy fontos magyarázó tényezőjéről mondanánk le. 

 

Mindezek arra engednek következtetni, hogy a növekedésben és szempontunkból különösen 

fontosként, a relatív növekedési ütemekben illetve ezek változásában jelentős szerepe van 

olyan, e tanulmányban talán még meg sem említett, de kellőképpen semmiképpen sem 

kihangsúlyozott tényezőknek, mint magának a világgazdasági rendszernek vagy a kapitalista 

gazdaságoknak éppen ezidőszakban végbemenő átalakulása. Annál is inkább, mivel ezek az 

átalakulások éppen a vizsgált időszakban olyan mértékűek voltak, melyek jelentősége több 

vonatkozásban nyugodtan összemérhető a kapitalizmus eddigi legjelentősebb átalakulásával, 

az un. modern vegyes gazdasági rendszernek a kialakulásával. Másrészt annak is fontos 

szerepe van, hogy a világgazdaság különböző fejlődési periódusaihoz mely gazdasági 

rendszer típusok illeszkednek jobban, adott időszakban mely rendszer típus biztosít jobb 

feltételeket a növekedéshez. Hipotézisem az, hogy a II. világháború utáni időszakban a 

hetvenes évekig működő fejlődési periódus a neokorporatív illetve az állam által vezérelt 

piacgazdasági típusokba sorolható európai országok számára biztosított különösen kedvező 

fejlődési lehetőségeket, ugyanakkor az ennek a periódusnak a válságba jutását követően 

kialakuló periódus a piac által vezérelt piacgazdasági típusba sorolt országok, köztük az 

Egyesült Államok számára biztosít jobb fejlődési lehetőségeket.       

 

A fejlődés során végbemenő átalakulások rövid bemutatásához is szükségesnek tartom 

visszamenni a modern vegyes gazdasági rendszer XX. század első felében végbemenő 

kialakulására. Természetesen egy ilyen nagy horderejű változás nem egyik pillanatról a 

másikra következik be, s nagyon sok tényezőből tevődik össze, nagyon sok területen kell 

végbemenniük egymáshoz igazodó átalakulásoknak mire azt mondhatjuk, hogy a rendszer 

modell értékű új változata alakult ki. A XIX. század utolsó évtizedeinek gazdaságát, vagy a 

XX. század közepének gazdaságát sikeres, virágzó periódusoknak tekintjük, melyek 

ugyanakkor már alapvető jellegzetességeikben különböznek egymástól (bár annyira 
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természetesen nem, hogy ne lenne mindkét időszak társadalma és gazdasága modern80 vagy 

éppen kapitalista81). A két időszak közötti – mely időszak akár hosszabb ideig is tart, mint az 

„ideáltipikusat” legjobban megközelítő állapotok – átmeneti  helyzetben a rendszer egyes 

elemei természetesen nem felelnek meg tökéletesen egymásnak, ami rontja a hatékonyságot, 

de a  közöttük fennálló feszültség a változások előmozdítója.  

 

A XIX. század végi gazdaság jellemzőit összegyűjtve elsőként az iparosodó, ipari jelleget 

említeném, mely ugyanakkor azt is jelenti, hogy még a legfejlettebb országokban is a 

népesség nagyobb része még agrár tevékenységet folytat, s a népesség túlnyomó része még 

nem városias körülmények között él.  

 

Az időszakot a szabadversenyes piacgazdaság időszakának szokták tekinteni, bár tudjuk, hogy 

már ekkor jelentős vállalati méret növekedés és koncentráció megy végbe. A kor vezető 

ágazatai egyre kevésbé a hagyományos könnyűipari területek. A század folyamán a gőzerő 

hasznosításán alapuló gépek alkalmazása gyakorlatilag teljesen általánosan beépül a termelési 

folyamatba. Ugyancsak a gőzerő hasznosításával összefüggően kiépülnek azok a közlekedési 

rendszerek, melyek alapjaiban változtatják meg a szállítható mennyiségeket, a sebességet, a 

költségeket. Az ezekhez szükséges vállalat méretek és így tőkeigény azonban a korábbiak 

sokszorosa.  

 

Bár a XVIII.-XIX.  század több európai kései iparosodású ország82 (előbb Franciaország, 

majd Németország, a század utolsó harmadában már Oroszország) felemelkedésének 

időszaka83, s ezzel összefüggésben a szabadkereskedelmet védővámokkal korlátozni kívánó 

gazdaságpolitikák alkalmazásának időszaka is, mégis ez az időszak tekinthető az un. első 

                                                 
80 A modernitást a Talcott Parsons és Niklas Luhmann nevével fémjelezhető strukturalista-funkcionalista 
makroszociológiai elméletek megközelítésében értem. 
81 Raymond Aron írja az ipari társadalmat elemző előadásaiban (Aron, R. (1962) arról az átalakulásról, melynek 
eredményeként létrejött a ma leginkább kapitalistának tekintett rendszer, hogy annak lényegét például Saint-
Simon vagy Comte mint az ipari társadalommá történő átalakulást ragadta meg, Tocqueville, mint a 
demokratikus társadalom kialakulását írta le, míg Marx megközelítésében az átalakulás a kapitalista rendszer 
kialakulásához vezetett. Természetesen mindhárom megközelítés rendkívül fontos elemét ragadja meg az 
átalakulásnak, s éppen ezért egyik sem tarthat igényt kizárólagosságra.    
82 A megkésett iparosodásról  lásd Gerschenkorn, A. (1984). 
83 A valószínűsíthető fejlődési ütemekről és fejlettségi szintekről lásd Maddison, A. (2001), illetőleg Madison 
alapján a 33. táblázat adatait. 
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globalizáció84 korának. Ennek alapját a már említett közlekedéstechnikai változások, az 

általánosan érvényben lévő aranyon alapuló pénzrendszer és a hetvenes-nyolcvanas évek 

kereskedelmi liberalizációs – az áruk, szolgáltatások, tőke és munkaerő szabad áramlását 

lehetővé tevő – megállapodásai adták.   

 

A politikai testet a társadalomnak csak egy szűk – mintegy a népesség 10-15%-ára kiterjedő – 

köre  alkotja. Ebben az agrárnépesség, a munkásság, a nők nincsenek benne. A társadalmi 

ellentétek tárgyalásos kezelésének intézményei kialakulatlanok, inkább az ellentétek elfojtása, 

karhatalmi erőkkel történő visszaszorítása érvényesül. A munkanélküliség magas, nagy a 

munkaerőpiacon jelen lévők, de elhelyezkedni nem tudók aránya. A termelési folyamatba 

való munkavállalói oldalon történő bekapcsolódás a munkavállalók nagy többsége részéről 

nem igényel képzettséget, szakértelmet. Ez az állapot erős aszimmetriát, tartósan jelenlévő 

túlkínálatot és a munkavállalói bérszínvonal alacsony szintjét eredményezi, aminek 

következményeként a rendszer bővülésével szemben az értékesíthetőség állandó korlátot állít. 

 

E sikeres XIX.századi gazdasági rendszer működését aláásó tényezők közül elsőként azt 

említeném, hogy az ipari, városi jelleg erősödése következtében egyre erősebbé válik az un. 

Wagner-törvény85, érvényesülése, ami egyik fő tényezője az állam fokozódó 

szerepvállalásának, megerősödésének86.  

 

A századforduló környékén fontos technikai (a robbanómotor kifejlesztése, az elektromosság 

fokozott hasznosítási lehetőségei) és munkaszervezési, munkaszervezeti változások 

(futószalag, taylorizmus, fordizmus) mennek végbe. Ezáltal egyrészt létrejön a tömegtermelés, 

a tömegtermelő nagyvállalat. Másrészt megnő a méretgazdaságossági tényezők szerepe, ami 

a piacok további koncentrálódásával, a verseny háttérbe szorulásával jár. Harmadrészt 

                                                 
84 A XIX század utolsó évtizedeit és a XX. század elejét, az I. világháborúig terjedő időszakot mint globalizációs 
időszakot mutatja be például Suzanne Berger (Berger, S. (2003)). 
85 Az Adolph Wagner által még a XIX. század utolsó évtizedeiben megfogalmazott összefüggés szerint az 
iparosítással együtt jár az urbanizáció, ezáltal megnőnek a pozitív és negatív externáliák. Megemelkedik a 
közjószágok és meritokratikus javak létrehozatalának társadalmi racionalitása, ami megnöveli az állami szektor 
termékei iránti keresletet, az állami kiadásokat. (Wagner, A. (1883). 
86 Megjegyzendő, hogy a kormányzati kiadások növekedésének egy másik tekintélyes elemzője Gordon Tullock 
az 1880-as években megfogalmazott Wagner törvényt teljesen jogosan úgy bírálja, hogy ezt követően még vagy 
három-négy évtizeden keresztül az állami kiadások stabilan 10% alatti szinten álltak, s csak az I. világháború 
után kezdtek el emelkedni. (Tullock, G. (2003).    
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lehetőség nyílna a korábbiaknál gyorsabb termelékenység és termelés növelésre, miáltal  

kiéleződik az értékesítési probléma. 

 

Rendkívül fontos tényezőnek tekintem az általános választójog eszméjének „áttörését” és 

néhány évtized alatti általános elterjedését. A technológiai változásokkal és a vállalati méretek 

növekedésével összefüggően bonyolultabbá vált vállalat szervezetben növekszik a 

munkavállalói szakismeret szerepe. Ezáltal elfogadottá válnak a munkavállalók 

érdekképviseleti szervei a szakszervezetek. Ilymódon a politikai testbe bekerülnek azok a 

korábbi kívülállók, akiket a piaci folyamat kedvezőtlenül érintett, s fokozódó mértékben 

befolyásuk, ellenőrzésük alá vonják az államot.  

 

Az I. világháború nyomán nem sikerül helyreállítani a korábbi pénzrendszert. A 

pénzkibocsátás függetlenedik az aranytól, a pénz elveszti fizikai korlátját, a pénzteremtést az 

államok monopolizálják. Ezáltal a korábbi inkább deflatórikus, erős hatékonysági kontrollt 

magában foglaló rendszer inflatórikussá válik. Megszűnik az egységes, stabil 

valuta(árfolyam), az árfolyamok a valuták eltérő mértékű és gyakran nagyarányú inflálása 

következtében állandóan, előrejelezhetetlenül és jelentősen ingadoznak. Ennek és a felerősödő 

nacionalizmusoknak a következtében a világkereskedelem és a nemzetközi tőkeáramlás a 

töredékére zuhan,  a korábbi szabadkereskedelmen alapuló „globalizált” világ megszűnik. 

Előtérbe kerül a gazdaság nemzetgazdasági alapokon történő megszervezése. 

 

Ezt követően sikeresnek mondható, egységes rendszer (különösen Európában) még 

évtizedekig nem jön létre, azonban a kiútkeresések mindegyike az állam növekvő 

szerepvállalására épít. A II. világháború után mintegy negyed századon keresztül rendkívül 

sikeres rendszer  három tényező: a tömegtermelés-tömegfogyasztás, a keynesianus 

gazdaságpolitika  és a jóléti állam egyidejű alkalmazhatóságán, egymást lehetővé tévő és 

feltételező működésén alapul. Mindhárom tényező a kereslet gyors bővülését, az addigi 

kemény értékesítési korlátok fellazulását eredményezi. Az állam megerősödésével 

párhuzamosan, s részben éppen az állammal összefonódva, egyre kiterjedtebben épülnek ki az 

erőforrások felhasználásának, a  jövedelmek elosztásának olyan struktúrái, intézményei, 

melyek részben rátelepedve, részben a helyére lépve a piaci rendszernek mérséklik annak 

jövedelem differenciáló, s ilyen értelemben társadalmi egyenlőtlenségeket generáló 
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sajátosságait.     Az új rendszer  relatíve biztos munkahelyet, magas foglalkoztatottságot  és a 

társadalombiztosítási rendszer kiépítésével általában az egész életpályára vonatkozóan 

növekvő létbiztonságot,  emelkedő jövedelmeket és fogyasztási lehetőségeket biztosít. Ezek 

olyan fejlemények, melyek évtizedekig biztosítják az emberek motiváltságát. E motiváltság és 

a kereslet bővülés talaján lényegében az egész világgazdaság addig nem tapasztalt növekedése 

következhetett be.  

 

E fejlődés következtében azonban olyan jelentős strukturális változások következnek be, 

melyek aláássák ennek a  növekedésnek az alapjait. Néhányat kiemelve ezekből:  

 

Az egész időszakot a jövedelmek egyre erőteljesebb mértékű központosítása és újraelosztása, 

a döntéseknek jelentős mértékben a társadalmi csoportok közötti egyezkedések hatálya alá 

kerülése jellemzi, s ez fokozódó mértékben korlátozza a piaci önszabályozást és visszafogja 

az emberek motiváltságát, sőt jelentős mértékben önállótlanítja, az államtól és a nagy 

szervezetektől függővé teszi az embereket. Ebből a hatékonyság, az adaptivitás és az önálló 

kezdeményező készség hiánya, gyengeségei következnek.  

 

Az időszak folyamán alapvetően módosul a termelés és a foglalkoztatás szerkezete. Míg a 

század közepén a legfejlettebb országokat is még alapvetően az ipari társadalmi jelleg 

jellemzi, vagyis a termelésnek, a foglalkoztatásnak a vezető szektora az ipar, addig a néhány 

évtizeddel későbbi állapotokra már egyáltalán nem ez jellemző. A szociológusok előbb az 

úgynevezett posztindusztriális korszak beköszöntéről írnak (lásd Bell D. (1973)) majd nem 

sokkal később már inkább az információs társadalom kialakulásáról (Naisbitt, J. (1980)). 

Ezek az ágazatok, tevékenységek azonban már cseppet sem olyanok, mint a tömegtermelő 

nagyvállalatok, melyek nagy kapacitás tartalékokkal működve a bepumpált többlet keresletre 

– a keynesianus logikának megfelelően – a termelés mennyiségének növelésével válaszolnak. 

 

A bekövetkező változások talán legfontosabbika magának az embernek az átalakulása. A 

háború után született generációk átlagos képzettségi szintje több évvel meghaladja szüleik 

képzettségét. Ráadásul ők már nem első generációs fogyasztók, nekik a fogyasztás lehetősége 

már természetes. Ennek megfelelően elvárásaik mind munkájukkal, munkahelyükkel, mind a 
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megvásárolható javak minőségével, választékával szemben sokkal magasabbak, mint az előző 

generáció tagjaié. Ez a munkavállalók és fogyasztók oldaláról is megkérdőjelezi a nem túl 

igényes, rugalmatlan tömegtermelő nagyvállalati mintát.    

 

Bizonyos értelemben persze az e növekedést felborító  tényezők másik csoportja is magának e 

növekedésnek köszönhető. Arra gondolok, hogy az e néhány évtized alatti gyors növekedés 

alapvető tényezői az alapanyagok és energiahordozók  relatív olcsósága, s a természeti 

környezet  piaci rendszerbe történő internalizálásának a rendkívül kezdetleges volta. Ezáltal  

viszonylag alacsony hozzáadott érték termeléssel és „pazarló” módon lehetett gyors 

kibocsátás növekedést elérni. Csakhogy a világgazdaság nagyobbik felét alkotó legfejlettebb 

országok termelése ezen időszak alatt több, mint megháromszorozódott, s ez az adott 

felhasználási szerkezetben fokozódó mértékben fenyegetett az erőforrások kimerülésével és a 

természeti környezet elszennyezésével (lásd a korabeli irodalomból a MIT kutatóinak a 

Római Klub számára készített nagyhatású jelentését (Meadows, D. H. – Meadows, D. L. – 

Randers, J. – Behrens, W. W. (1972)). Következmény az infláció felgyorsulása és az 

árarányok nagyarányú átrendeződése, s ennek folyományaként a termelési szerkezet 

felgyorsuló változása, az addigi vezető ágazatoknak (az un. gyárkéményes iparágaknak) és 

ezek térségeinek  a válsága, leépülése.    

 

Ugyanezek a változások egyúttal kiváltói is és következményei is voltak a technológiai 

fejlődés felgyorsulásának. Jelentőségükben több vonatkozásban is a XIX.-XX. század 

fordulóján létrejövő technológiákhoz mérhető technológiai nóvumok (elsősorban az 

információs és kommunikációs  technológiai forradalomra, a távközlési műholdra, a személyi 

számítógépre, az internetre és a mobiltelefonra gondolok) jöttek létre, melyek mára igen 

jelentős mértékben átalakították a körülöttünk lévő világot. A technológiai változások  

felgyorsulása egyúttal a verseny, az innovációs képesség, az adaptivitás szerepének  

felerősődésével jár.  

 

A nemzetközi kereskedelem vonatkozásában  az egész II. világháború utáni időszak a 

nemzetközi kereskedelem és tőkeáramlás elé az országok által az államilag monopolizált 

hitelpénzrendszer és a két világháború közötti gazdasági nacionalizmusok által felállított 

korlátoknak a rendkívül nehézkes liberalizálási folyamata.  Ennek legfontosabb eseményei az 
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aranydeviza standard rendszer létrehozatala, a GATT tárgyalások megállapodásai, a világ 

több térségében (elsősorban éppen Európában) regionális integrációk és szabadkereskedelmi 

társulások kialakulása és a valuták egyre kiterjedtebb konvertibilitása. A nemzetközi 

kereskedelem az egész időszak folyamán a GDP-t meghaladó mértékben bővül, vagyis az 

országok nyitottsága, s kölcsönös függőségük fokozódik.  

 

A hetvenes évek közepét követően az összességében lassabb növekedés és a nagyarányú 

strukturális változások erősen változó értékeket és prioritásokat kívánnak meg. Előtérbe 

kerülnek olyan értékek, mint az egyéni kezdeményező készség és felelősség, a vállalkozás, az 

önsegély. A verseny, a nyitottság és a változásra való képesség szerepe és jelentősége mind 

egyéni, mind társadalmi szinten, mind nemzetközileg megnő. A kormányzatok a korábbi 

tendenciákkal ellentétben fokozottabb mértékben kényszerülnek kiadásaik visszafogására és 

az egyensúly megőrzésére illetve helyreállítására. Nem a válság okozóiként, hanem annak 

következményeiként, a kiútkeresés elemeiként kell számba venni azokat a több-kevesebb 

következetességgel világszerte tapasztalható tendenciákat, mint az állami tulajdon szerepének 

visszaszorulását, a deregulációt és a liberalizációt.  

 

E változásoknak, a nemzetközi kereskedelem és immár a tőkeáramlás útjában álló akadályok 

további lebontásának, a közlekedés és az információáramlás sebességét, mennyiségét 

megsokszorozó, költségüket pedig lecsökkentő technikai változásoknak és a korábbi 

kétpólusú világrendszer felbomlásának  következtében a kilencvenes évektől immár 

legátfogóbb folyamatként a globalizáció kibontakozását tekinthetjük87.  A globalizációt 

értelmezhetjük úgy is, mint a gazdasági szereplők döntési, válogatási lehetőségeinek 

kitágulását. Ez a másik oldalról a verseny intenzitásának növekedését, a változások 

felgyorsulását jelenti.  

 

Ehelyütt a globalizációs folyamatnak csak két következmény csoportjára hívom fel a 

figyelmet: Az első azzal kapcsolatos, hogy a globalizáció következtében csökken a 

nemzetállami szuverenitás. Nem elsősorban  jogilag, hanem ténylegesen. A visszacsatolások 

                                                 
87 Mivel a tanulmány nem a globalizációs folyamatról szól ehelyütt csak néhány fontosabb könyvre, tanulmányra  
és előrejelzésre hívom fel a figyelmet a globalizációval és a végbemenő változások jellegével kapcsolatosan: 
Naisbitt, J. (1980), Naisbitt, J. – Aburdene, P. (1991), Toffler, A. (1981), McRae, H. (1996), Dollar, D. – Kraay, 
A. (2001a), Dollar, D. – Kraay, A. (2001b),  IBRD (2002a), IBRD (2007), OECD (2000a) . 
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ugyanis közvetlenebbé, érzékelhetőbbé válnak, az államoknak nincs, illetve sokkal kevésbé 

van lehetőségük a rossz döntéseket hozókat, az alacsony hatékonyságot produkálókat 

kisegíteni, támogatásokkal fenntartani, s nekik maguknak sincs lehetőségük a partnerek 

visszacsatolódó döntéseinek következményeit semmibe vevő, rossz döntéseket, megoldásokat 

fenntartani.   Minthogy a tőkepiacok integráltabbak88, s a vállalatok tevékenysége sincs adott 

országhoz kötve, vagyis a tőke országok közötti áramlása kevesebb akadályba ütközik, s a 

vállalatok kinőhetnek az alapvetően egyetlen országban folytatott ténykedés keretei közül, az 

egyes országok is versenyeznek a tőkéért, a munkahelyekért, a vállalatok által birtokolt 

technológiai, munkaszervezési ismeretekért, menedzsment kultúráért, az egyes 

munkavállalókért.  

 

A másik következménye a globalizációs folyamatnak, hogy már az eddigi tapasztalatok és az 

előrejelzések szerint is (lásd IBRD (2007)) e folyamatban az országok fejlettsége jelentős 

mértékben konvergál. A fejlett országok növekedési üteme némileg lassul, ugyanakkor a 

fejletlenebb országok nagyobb részének növekedési üteme jelentősen gyorsul, s ennek 

következtében ez utóbbiak fejlődési üteme magasabb lesz a fejlettekénél. Ennek a 

fejlődésnek, a liberalizálódásnak és a migráció várható felgyorsulásának a következtében 

globális szinten a jövedelmi egyenlőtlenségek mérséklődnek (Dollar, D. – Kraay, A. (2001a)). 

A fejlődésnek  egy másik vonatkozása, hogy a fejlett országok kiemelkedő szerepe belátható 

időn belül véget ér, hiszen lélekszámukat tekintve a mai fejlett világ egy-egy térségével (az 

EU-val vagy az USA-val) nagyjából azonos nagyságrendet képviselő fejlődők, mint Kína 

vagy India évente 3-5-ször gyorsabb növekedést valósítanak meg. 

 

Ezekre a legutóbbi évtizedekben bekövetkezett folyamatokra az európai társadalmak 

kényszeredetten, az előző, sikeres időszak értékeit, beidegződött magatartásait és megoldásait 

védőn reagáltak. A versennyel, a nyitottsággal, a felgyorsuló változásokkal az európai 

társadalmak – mind a kormányzatok, mind a lakosság – sokkal inkább mint a biztonságot, a 

kialakult pozíciókat veszélyeztető, olyan tényezőkkel szembesülnek, melyekkel szemben 

védekezni kell, s melyeket csak korlátozottan, megszelídítve szabad érvényesülni hagyni.         

                                                 
88 A piacok világpiaci szintű integráltságának még ma is nevetségesen alacsony szintjére és a tényleges 
integrálódásnak a globálisnál sokkal inkább a regionális szinten történő végbemenetelére mutat rá  Erich W. 
Streissler  (Streissler (2001)).  
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Az USA és Nyugat-Európa országainak hosszú időszakon keresztüli növekedési ütemeit 

hasonlítom össze a 33. táblázatban.  A táblázatból látható, hogy az elmúlt közel két 

évszázadban az USA növekedése tipikusan gyorsabb volt, mint Európáé. A fő tendencia alóli 

kivétel tehát nem az USA legutóbbi évtizedekre jellemző Európánál gyorsabb növekedése, 

hanem a megelőző negyed század kiugróan gyors európai növekedése. Mint látható ez az 

egyetlen olyan időszak, amikor Európa növekedése (mind a GDP növekedése, mind az egy 

főre jutó GDP növekedése tekintetében) felülmúlta, méghozzá jelentősen felülmúlta az USA 

növekedési ütemét.  

 

33. táblázat 
A GDP és az egy főre jutó GDP növekedés hosszú távú növekedési ütemei 

                                                                                    GDP 
                              
                                      1820-70          1870-1913          1913-50          1950-73        1973-98 
Nyugat-Európa                 1,65                  2,10                   1,19                 4,81               2,11                  
USA                                  4,20                  3,94                   2,84                 3,93               2,99    
USA/ Nyugat-Európa      2,55                  1,87                   2,39                 0,82               1,42                             
                                                                           
                                                                        Egy főre jutó GDP  
 
                                      1820-70            1870-1913          1913-50            1950-73        1973-98 
Nyugat-Európa                 0,95                   1,32                   0,76                 4,08               1,78          
USA                                  1,34                   1,82                   1,61                 2,45               1,99  
USA/ Nyugat-Európa      1,41                   1,38                   2,12                 0,6                 1,12             

Forrás: Saját összeállítás Madison, A. (2001) alapján. 

 

Ebben az 1950-73 közötti rendkívül gyors ütemű európai növekedésben lehet szerepe az előző 

évtizedek potenciálistól elmaradó mértékű növekedésének, a háború okozta helyreállításnak, 

de alapvetően mégis azért ilyen mértékű, mert az a fajta növekedés, mely ezt az időszakot 

jellemezte nagyon megfelelt azoknak az európai társadalmi sajátosságoknak, melyek a háború 

utáni Európát jellemezték. Az amerikai sajátosságok sokkal kevésbé voltak adekvátak az erre 

az időszakra jellemző rendkívül erős állami szerep növekedéssel, a növekvő mértékű 

redisztribúcióval és a társadalom tagjainak fokozódó mértékű önállótlanodásával, a 

döntéseknek fokozott mértékben a társadalmi érdekcsoportok alkufolyamatai hatálya alá 

kerülésével, a piaci mechanizmusok, a személyes felelősség és kockázat vállalás  háttérbe 
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szorulásával. A növekedés ebben az időszakban az USA-ban is gyorsult, de mértéke sokkal 

alacsonyabb volt, mint az európai. 

 

Mint korábban láttuk a  két térségbeli demográfiai folyamatok, a munkafelhasználás minden 

eleme, a foglalkoztatottság, a munkaidő alakulása azt mutatja, hogy az USA-val 

összehasonlítva az EU országai a több szabadidőt, a kevesebb erőfeszítést, a nagyobb 

kényelmet választják. A választások, döntések természetesen az egyének szintjén születnek 

meg, de az egyéni döntések nem függetlenek attól a társadalmi közegtől, melyben a 

döntéseket az egyéneknek meg kell hozniuk. De fordítva is igaz, már közép távon is, de 

hosszabb távon mindenképpen a társadalmi közeg, a szokások, az egyén felé közvetített 

értékek, minták, a társadalmi intézmények és szabályok a társadalmat alkotó emberek 

elvárásainak megfelelően alakíthatók.  

 

Ez az irány, ami felé az EU országai elmentek igényli a nagyobb létbiztonságot, a bizonytalan 

piaci folyamatoktól való függetlenedést89 (dekommodifikáció), a jóléti állam fokozottabb 

kiépítettségét90. Ugyanakkor olyan következményekkel is jár, hogy a döntések nagyobb 

arányban kerülnek különböző társadalmi intézmények, szervezetek (nem feltétlenül csak az 

állam) fennhatósága alá és az emberek egyik oldalról el is várják, hogy a különböző, őket is 

érintő kérdésekben ezek az intézmények döntsenek helyettük, találjanak számukra kedvező 

megoldást, míg a másik oldalról ehhez idomulva egyre inkább képtelenekké válnak önállóan, 

ezen intézményektől függetlenül dönteni, cselekedni. Egyre kevésbé lesznek hajlandóak 

önkéntesen áldozatokat hozni, vagy vállalni az akárcsak anyagi jellegű kockázatot, a 

bizonytalan kimenetelt.   Az emberek és az intézmények közötti összefüggés tehát kölcsönös, 

                                                 
89 Például a munkaerőpiacok tanulmányban is kimutatott erőteljesebb regulációját, a munkahelyek adminisztratív 
eszközökkel történő „megvédését” a kívülállók versenyétől.  
90 A II. világháború utáni időszakban, a jóléti államok kiépülésének évtizedeiben az európai országokban a 
kiépülő jóléti rendszerek különböző mögöttes ideológiái és ennek megfelelően eltérő gyakorlata különböztethető 
meg. Világosan elvált egymástól  például az un. skandináv jóléti modell, melyben az ellátások általában 
univerzálisak, állampolgári jogon járnak, az állam jelenléte, újraelosztó szerepe a  legszélesebb körű s amelyre 
érvényesül az un dekommodifikációra való törekvés (ld. Esping-Andersen, G. (1990)), az un. liberális vagy 
beveridge modell, mely  az angolszász országokra volt jellemző, s amelyben a rászorultság és a bizonyítható 
szükségletek a kulcsfogalmak, s amely az újraelosztás legalacsonyabb szintjét valósítja meg. Ebben az 
időszakban a legsikeresebb az ordoliberalizmus teóriájára építő (ld. Röpke, W. (2000) szociális piacgazdaság (ld. 
Erhardt, L. (1993)), mely az ötvenes-hatvanas évek német gazdasági csodájának modellje. Ez a teória értékként 
kezeli a piacot, a versenyt, a saját lábán megállni tudó, s éppen ezért versenyképes embert, s a jóléti rendszert is 
ennek megfelelően tartja kiépítendőnek.  A hetvenes évektől azonban e különbségek a kontinentális nyugat-
európai országokban elmosódni látszanak, a szociális piacgazdaság modellje feloldódik a terjeszkedését csak 
lassítani bíró jóléti államban.  
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a társadalmi intézmények azért olyanok, amilyenek, mert a társadalmat alkotó emberek 

elvárásai következtében ilyenné alakítják őket, s az emberek ezen intézmények közegében 

szocializálódnak. Egy csaknem fél évszázados időszak (a XX. század második fele) már van 

olyan hosszú, hogy azt mondhassuk ezalatt az idő alatt nem csak a társadalmat alkotó 

emberek idomultak az őket körülvevő intézményi környezethez, hanem ez a környezet is 

olyanná formálódott, amilyenné a társadalmat alkotó emberek (persze nem feltétlenül 

tudatosan) formálni akarták. Minél előrehaladottabb a folyamat, annál nehezebb változtatni, 

annál erősebben érvényesül az útfüggőségnek nevezett hatás (North, D. C. (1990)). 

 

Az 1973-at követő időszakban, amikor éppen az előző évtizedekben háttérbe szorított 

sajátosságokra lett volna fokozott mértékben szükség Európa az USA-nál már sokkal kevésbé 

volt képes mozgásba lendíteni a növekedés ezen hajtóerőit. A helyenként látványos 

erőfeszítések ellenére az európai társadalmak olyan sajátosságai  ütköztek ki, melyek csak az 

Egyesült Államoknál lassabb, nehézkesebb igazodást, s összességében Európának a 

„versenyben” való lemaradását teszik lehetővé.         

 

 

12.  Összefoglalás, következtetések 
 
 
 
A tanulmány elején azt a kérdést kezdtem el vizsgálni, hogy vajon milyen tényezőknek 

köszönhető az Európai Unió és az Egyesült Államok között az utóbbi időszakban a fejlődési 

ütemekben tapasztalt ellentétes mozgás, melynek következtében a korábban gyorsabban 

növekvő és ezért felzárkózó Európai Uniós országok növekedési üteme lelassult, míg az 

Egyesült Államok képes volt gyorsítani vagy legalábbis szinten tartani a növekedési ütemét, s 

e két folyamat eredményeként a fejlettségbeli különbség a két térség között viszonylag rövid 

pár évtized alatt jelentős mértékűre nőtt.  

 

Annak ellenére, hogy mintegy 150 oldalon keresztül erre a kérdésre kerestem a lehetséges 

válaszokat, semmiképpen sem érzem a vizsgálatot lezártnak. Sok a gazdasági növekedéshez 

hozzájáruló tényező alakulását megvizsgáltam, ugyanakkor még legalább ennyi tényezőét 
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nem. Felsorolás szerűen, a teljesség igénye nélkül nézzük, mely területek hatásainak elemzése 

maradt ki a tanulmányból: 

• A dolgozatban több helyütt kimutatom, de a későbbiekben nem vizsgálom 

részletesen, hogy a reguláció vonatkozásában az EU jelentősen el van maradva 

az USA-tól és ez az egyik olyan terület, amelynek alakulása  a vizsgált 

időszakban negatívan hatott az európai növekedésre.  

• A regulációval közvetlen összefüggésben nem vizsgáltam, bár többször 

rámutattam és az oki tényezők között is néhányszor számításba vettem a 

munkaerő piac eltérő voltának hatásait a gazdasági növekedésre. 

• Bár a tanulmányban többször is rámutatok a jövedelmek alacsony szintű európai 

differenciálódásának problematikus következményeire, mégis a tanulmány 

fontos  hiányosságának érzem a jövedelemelosztási viszonyok, az ennek nyomán 

kialakuló társadalmi egyenlőtlenségek részletesebb vizsgálatát olyan fejlett 

országok gazdasági növekedésére, mint az EU országai illetve az USA. 

• A növekedési ütem különbségek magyarázatához fontos elemekkel járulna hozzá 

a kereskedelmi kapcsolatok, a tőkeáramlás, a monetáris szféra vizsgálata, az 

Egyesült Államok súlyos és évtizedes fizetési mérleg hiányának elemzése, 

melyek szintén hiányoznak a tanulmányból. 

• Szintén nem foglalkoztam az ár és költség versenyképesség összehasonlító 

vizsgálatával. 

• Továbbá számomra fájóan hiányzik a tanulmányból az adórendszerek 

összehasonlítása abból a szempontból, hogy ezek mennyiben segítik illetve 

akadályozzák a növekedést, egyáltalán ösztönző hatásúak-e avagy sem, s ha 

igen, akkor  mire ösztönöznek?  

• Tekintettel az EU elmúlt években végrehajtott és a jövőben még várható 

bővítéseire fontos, a tanulmányban nem vizsgált terület lehetett volna azon 

hatások elemzése, melyek ezáltal érik az illető régiót. Kérdéses, hogy egy ilyen 

jellegű bővülés nem a globális versenytől való visszahúzódás, a relatíve védett és 

kibővített belső piacok biztosítását, vagy legalábbis ennek lehetőségét erősíti-e 

fel?     
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• Nagyon sokszor az intézmények, az arányok eltérő voltának magyarázatánál az 

értékek eltérő voltára mutatok rá. Ezeket ugyan részben a tanulmányban, a 

hivatkozott helyeken is úgy tekintem, mint amelyek maguk is menet közben, a 

többi tényező hatásának eredményeként alakulnak ki, erősödnek fel, tehát a 

gazdasági fejlődés magyarázatának endogén tényezői. Máskor azonban, az 

értékek mint exogén, mint eleve adott vagy a többi tényezőtől (legalábbis a 

hivatkozásban) nem befolyásolt külsődleges magyarázó tényezők, mint végső 

okok jelennek meg. Bár a közgazdasági jellegű elemzés kereteit végképp 

meghaladná, mégis szükség lenne az értékrendek összehasonlítására illetőleg a 

vizsgált időszakban bekövetkezett változásaik felmérésére.     

• Az elemzés során a legtöbb kérdés kapcsán az összehasonlításból pillanatnyilag 

az   USA által alkalmazott arányok, megoldások, intézmények, értékek látszanak 

a gazdasági növekedést előremozdítóbbnak. Lehetséges vagy kívánatos-e ezeket 

átvenni?  Mindez átvezet a társadalmi változások jellegének és az útfüggőség 

kérdésének hangsúlyozásához, vizsgálatához, illetőleg a lehetséges jövőbeli 

fejlődési alternatívák, forgatókönyvek felvázolásához.  

 

E hiányosságok tudatában s ezekkel együtt úgy gondolom, hogy eléggé megalapozott levonni 

azt a végső következtetést, hogy a jövőbeni fejlődési ütemekre és ennek következtében a két 

térség egymáshoz viszonyított fejlettségbeli szintjének várható alakulására nézve legnagyobb 

valószínűséggel az várható, hogy folytatódik az elmúlt évtizedekben megkezdődött folyamat és 

Európa gazdasági fejlettség tekintetében leszakad az Egyesült Államoktól.  

 

E „leszakadást” persze nem feltétlenül szükséges katasztrófaként felfogni, hiszen egyszerűen 

arról van szó, hogy az Európai Unió országainak átlagos gazdasági növekedési üteme az 

elkövetkező évtizedekben nagyjából a hosszú távú történelmi trendnek megfelelő mértékben 

(lásd. a 33. táblázatot), tehát mintegy évi 1,5-2%-kal alatta marad az USA növekedési 

ütemének. Ez hozzávetőleg azt jelentené, hogy az egy főre jutó GDP tekintetében a 2000-es 

évek eléjén fennálló cca. 30%-os különbség az évszázad közepére mintegy 50%-osra 
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növekedne, vagyis az Egyesült Államokban  az egy főre jutó jövedelem91 színvonala a XXI. 

század közepén már az Európai Uniós szint közel 2-szerese lenne92.  

 

Nézzük a tanulmány alapján milyen logikára alapozható ez az állítás?   

1. Az európai demográfiai folyamatok már eddig is, de a következő évtizedekben 

méginkább a gazdasági növekedést fékező hatású tényezők. A reprodukcióhoz 

szükségesnél tartósan alacsonyabb termékenységi ráták és az élettartam 

meghosszabbodása következtében a népesség korösszetétele erőteljesen eltolódik az 

idősebb korosztályok felé s a munkaképes korú generációk létszáma abszolút 

mértékben is jelentősen csökkenni fog. Ezt a tendenciát legfeljebb időlegesen mérsékli 

a netto immigráció. Az előrejelzések ugyanis csak egyszeri és csak rövid ideig tartó 

kiugrásnak tekintik a netto immigráció szintjének az ezredfordulón bekövetkezett 

megemelkedését. Mivel az évente ledolgozott munkaórák száma is csökkenő s ennek 

növelése sem valószínűsíthető, a  munkaképes korúak számának csökkenése még a 

munkaerő piacon való részvételi és a foglalkoztatottsági ráta növelése esetén is azt 

vetíti előre, hogy Európában erőteljesen csökkenni fog a felhasználható 

munkamennyiség.  

2. Az Európai Unió országainak növekedési ütemét tehát több, mint 100%-os mértékben 

a termelékenység várható emelkedése fogja meghatározni. Ennek növekedési üteme a 

tanulmányban vizsgált évtizedekben az Európai Unió tagországaiban meredeken 

csökkent és az utolsó évtizedben már alatta maradt az USA beli termelékenység 

növekedési ütemnek. Az EU termelékenység növekedési ütem csökkenéséhez, annak 

mindkét tényezője, a TFP is és a tőke mélyülés is hozzájárult. A hetvenes években 

elért növekedési ütemekhez képest a kétezres évek elejére mind a TFP, mind a tőke 

mélyülés termelékenység növelő hatása hozzávetőleg a harmadára csökkent. A tőke 

mélyülés  termelékenység növekedéshez  való hozzájárulásának mértékére a 

következő évtizedekben növelőleg hathat az újonnan csatlakozott országok 

alacsonyabb tőke ellátottsága  miatti magasabb tőkeképzésük (beruházási rátájuk) és a 

térség egészében csökkenő felhasználható munka mennyiség. Ezzel együtt e tőke 
                                                 
91 A népességszám várhatóan  nagyon eltérő alakulása következtében míg az EU esetében a GDP és az egy főre 
juzó GDP változás csak csekély mértékben fog eltérni egymástól, mégpedig a népesség csökkenése miatt úgy, 
hogy az egy főre jutó GDP növekedése lesz a magasabb, addig az USA esetében az eltérés jelentős lesz, a GDP 
sokkal (nagyjából évi 1%-kal) gyorsabban fog növekedni, mint az egy főre jutó GDP. 
92 Megítélés kérdése, hogy az egy főre jutó jövedelem színvonalában létrejövő ilyen nagyságú különbséget 
„leszakadásként” értékeljük-e avagy sem. 
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mélyülést növelő hatások nagyságát valószínűleg csak tized százalékokban lehet 

mérni, s így valószínűnek tűnik, hogy a gazdasági növekedésre negatívan ható 

csökkenő munka mennyiség és az enyhén emelkedően pozitív hatást gyakorló tőke 

mélyülés  összességében nem egyenlíthetik  ki egymást, vagyis az EU országainak 

gazdasági növekedési ütemét a következő évtizedekben alapvetően a TFP nagysága 

fogja meghatározni, sőt a növekedési ütem alatta fog maradni a TFP nagyságának. 

3. A TFP növekedési üteme a jelen évtized első felében az Európai Unió tagországaiban 

1%-os szint alá csökkent. Állandósulónak vagy időlegesnek lehet inkább tekinteni ezt 

a rendkívül alacsony TFP növekedési szintet? A magam részéről úgy gondolom, hogy 

bár a TFP növekedésének csökkenő tendenciáját alátámasztják az európai gazdaságról 

és társadalomról a tanulmányban tett megállapítások, mégis a TFP szintjének jelenlegi 

mértéke részben időleges hatású tényezők következménye. Ilyeneknek tekintem 

például az EU néhány éve tartó politikai lebénultságát vagy az euronak az egész 

évtizedben érvényesülő dollárhoz viszonyított felértékelődését. Hosszabb távon tehát 

inkább azt tartom valószínűbbnek, hogy a TFP növekedése eléri, de legfeljebb csak 

kismértékben haladja meg az 1%-os szintet. Ekkor viszont az EU országaiban az évi 

1% körüli gazdasági növekedési szint reálisnak bizonyulhat.  

4. Az USA esetében a demográfiai előrejelzések sokkal kevésbé pesszimisztikusak. A 

népesség természetes növekedése továbbra is pozitív egyenlegű. A netto migráció 

szintje várhatóan jelentős mértékben pozitív marad, a népesség várhatóan mintegy130 

millió fős növekedése várható 2050-ig (lásd. (Coleman, D. (2004)), s ezáltal az USA 

lakosság száma 2050-re már csak kismértékben fog elmaradni az EU-27-ek akkori 

lakosság számától. A népesség korösszetételének várható romlása sem lesz olyan 

fokú, mint Európában. Így, még ha a munkaerőpiacon való részvételi aránynak és a 

foglalkoztatási rátának a kisebb, illetve az évente egy-egy foglalkoztatott által 

ledolgozott munkaidőnek a viszonylag nagyobb mértékű romlását is feltételezzük, 

akkor is az USA-ban a felhasználható munka mennyiségének jelentős mértékű 

növekedését lehet valószínűsíteni. 

5. A termelékenység növekedés két összetevője közül a tőke mélyülésre vonatkozó 

várakozásokat az Európainál sokkal inkább a bekövetkező technológiai fejlődéstől 

tehetjük függővé. Amint kimutatható93 ugyanis  a nagyobb technológiai váltásokkor 

                                                 
93 Erre vonatkozóan lásd. Dale W. Jorgenson tanulmányait pl. (Jorgenson, D. W. – Motohashi, K. (2004),  
Jorgenson, D. W. (2005)) 
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(itt a kilencvenes évek második felétől bekövetkezett ICT forradalomra gondolhatunk 

például) az USA-ban ehhez igazodva megnövekedett a tőke mélyülés nagysága, míg 

az EU-ban nem. Amennyiben tehát gyorsabb ütemű technológiai fejlődés fog 

bekövetkezni, az USA-ban magasabb, míg ha a  technológiai fejlődés lassabb lesz, 

akkor a tőke mélyülés is lassabb lesz az USA-ban. A szint, ami körül a mintegy 0,3-

0,4%-os ingadozás megvalósulhat mintegy évi fél százalék.  

6. Hasonlóképpen jelentős mértékben a technológiai fejlődéstől függ a várható TFP 

növekedési ütem az USA-ban. Ugyanakkor az USA TFP növekedési üteme 

meglehetős stabilitást mutatva évi 1,1-1,3% között volt a tanulmányban vizsgált 

időszakban, s ennek fennmaradása valószínűsíthető a következő  évtizedekre is. Az 

USA várható növekedési ütemére nézve összesítve tehát évi nagyjából 2,5-3%-ot 

kapunk, ami 1,5-2%-kal magasabb, mint az EU-ra kapott 1% körüli eredmény. Az 

eltérést alapvetően a demográfiai folyamatok eltérő alakulásából lehetett származtatni. 

 

Az előző becslésekkel kapcsolatosan szeretnék néhány megjegyzést tenni. 

 

Ezek az EU-ra nézve tulajdonképpen meglehetősen optimista előrejelzések, melyek 

ugyanakkor nagyságrendjüket tekintve nem térnek el más, a vizsgált időhorizontra vonatkozó 

becslésektől (ld. EU (2006), Wilson, W.T. (2005)). Miért optimisták? Például azért, mert bár 

a tanulmányban minden olyan tényező tekintetében, amely kihatással lehet a TFP 

növekedésére azt mutattam ki, hogy az EU le van maradva az USA-tól, s javítani is kevésbé 

dinamikusan képes ezeket, mégis az elkövetkező időszakra a két térségben a TFP közel  

azonos ütemű növekedését feltételeztem. 

 

Éppen az eltérő demográfiai sajátosságok miatt az EU esetében az USA-énál sokkal nagyobb 

a szerepe a gazdasági növekedésben az intézményi tényezőknek, az emberek 

értékválasztásának, a rugalmasságnak, az erőforrások hatékonyabb hasznosításának. Ezért az 

EU jövőbeni gazdasági növekedésének legfontosabb korlátját úgy is meg lehet fogalmazni, 

mint motivációs problémát, mint annak problematikáját, hogy mennyire van késztetve az EU 

országok lakossága arra, hogy rövid és közép távon is kényelmetlenségeket vállaljon esetleg 
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még hosszabb távon is bizonytalan kimenetelű változások megvalósítására. Ez erősen 

kétséges, sokkal valószínűbb, hogy az idősödő társadalmak (ne feledjük, a medián életkor 

ebben a fél évszázadban 10 évvel fog megemelkedni és a század közepére eléri a 48 évet) a 

biztos kényelmet fogják választani gyakorlatilag minden olyan esetben amikor 

választhatnak94. Ez viszont az európai társadalmak kissé rosszkedvű, kicsinyes, populizmusba 

burkolt  konzervativizmusának képét vetíti elénk. 

 

A már elért viszonylag magas és biztos életszínvonal megkérdőjelezi az emberek jövedelem 

növelésre irányuló motivációit. A jövedelmek elvonásának és újraelosztásának változatlan 

szintje mellett is lehetséges és szükséges lenne  e rendszerek olyan átalakítása, mely 

hatásában nem büntetné, hanem kikényszerítené többlet jövedelmek létrehozatalát.  Az előbbi 

mondattal tulajdonképpen két,  hatékonyságot kikényszerítő dolgot ajánlok: egyrészt a 

jövedelmi redisztribúció visszafogását és helyettesítését vagyoni redisztribúcióval, másrészt a 

termelt jövedelmek utólagos megadóztatása helyett a jövedelem termelésre képes 

erőforrásokkal szembeni minimális jövedelem termelő képesség elvárását95. 

 

A fenti előrejelzéseknél az immigrációra vonatkozó becslések nem tértek el az EU 

kiadványainak mai előrejelzéseitől. Ugyanakkor ezek megítélésem szerint meglehetősen 

pesszimisták. Rövid és közép távon is csak az immigráció szintjének jelentős emelkedése 

illetve magas szinten tartása biztosíthatná a munkaképes korú lakosság létszámának 

emelkedését vagy legalább szinten tartását. Egy ilyen programnak a megvalósítása az európai 

országok részéről igen jelentős kultúrális nyitást, váltást igényelne. Az USA e tekintetben is 

messze Európa előtt van, hiszen ott a lakosság összetételére nézve  már most alkalmazható a 

multikulturális jelző, s 2050-re az előrejelzések szerint csak a lakosság nem egészen 60%-a 

lesz fehérbőrű. 

 

                                                 
94 A jóléti  intézmények, a jóléti állam két térségbeni eltérő kiépítettségével, gazdasági súlyával kapcsolatosan 
többször használtam a „választás”  kifejezést.  Ugyanakkor a demográfiai folyamatok következtében a következő 
évtizedekben a jóléti állam vonatkozásában Európa választási lehetőségei leszűkülnek. A  jóléti szolgáltatások 
színvonalának megközelítő szintentartása is az alkalmazott megoldások racionalizálását, a  jóléti rendszerek 
társadalmi innovációkkal felérő megreformálását követeli meg.  
 
95 E javaslatok részletesebb kifejtésére ehelyütt nincs lehetőség ezért felhívom az olvasó figyelmét egy korábbi, 
igaz más kontextusban készült munkámra (Türei, S. (1990)). 
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A másik - de érezhető pozitív hatást csak az időszak második felére kifejtő - demográfiai 

tényező a születések számának fokozása, a termékenységi ráták emelése. Megítélésem szerint 

ezek tartósan csak nehezen befolyásolhatók, ugyanakkor úgy gondolom, hogy az egyértelmű 

anyagi érdek mégis képes hatni az emberek döntéseire. Jelenleg minden gyermekvállalást 

„ösztönző” program kiindulópontja az a feltételezés, hogy a felnőtt korosztályok természetes 

állapota az, hogy nincs gyermekük. Aki mégis vállal gyermekeket, azt próbálják ezért 

támogatni, s ezzel mérsékelni a család egy főre jutó jövedelmében a gyermekvállalás 

következtében létrejött hátrányt. Egy ilyen, csak pozitív ösztönzést adó politika azonban nagy 

valószínűséggel nem lehet kielégítő, nem számolhatja fel elégséges mértékben a családok 

között az egy főre jutó jövedelemben keletkező egyenlőtlenségeket. Véleményem szerint meg 

is lehetne fordítani a dolgot (tulajdonképpen lehet azt mondani, hogy ebből a szempontból 

van olyan rossz a helyzet, hogy fordított kiinduló pontról szemléljük) és nem a gyermektelen 

felnőttkori állapotot tekinteni természetesnek, hanem az önmagát reprodukáló személy 

állapotát. Ez azt jelentené, hogy az államok nem a gyermeket vállalókat próbálják meg feléjük 

irányuló jövedelmi redisztribúcióval segélyezni, hanem az önreprodukcióra nem hajlandóakat 

adóztatják meg emiatt.  

        

Végül nézzünk néhány olyan területet, melyeknél valószínűsíthető a gazdasági növekedésre 

kedvezően ható változtatások érvényesitése az Európai Unió országaiban. 

 

• Már megkezdődött és minden bizonnyal folytatódni is fog a nyugdíj korhatár 

megemelése. Valószínűbbnek tartom, hogy az országok többségében el fogják törölni 

a központilag megállapított nyugdíj korhatárt, s a nyugdíjba vonulás a biztosítók által 

felkínált keretrendszeren belül (ami valószínűleg kevéssé fogja vonzóvá tenni a korai 

nyugdíjba menetelt) az egyének döntési körébe fog kerülni. Ezáltal az aktív élettartam 

automatikusan hozzáigazodhat az élettartam meghosszabbodásához, az emberek 

egészségi és mentális állapotának javulásához. Eredményként  jelentősen kitolódhat az 

átlagos nyugdíjba meneteli időpont, vagyis javulhat az időskorúak 

foglalkoztatottsága96, s mérséklődhet az idős korúak eltartottsági arányának romlása.  

 

                                                 
96 Ezt természetesen az államok is elősegíthetik például az idősebb munkavállalók társadalombiztosítási 
befizetéseinek átvállalásával. 
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• Valószínűnek tartom, hogy az elkövetkező évtizedekben jelentős áttörés fog 

megvalósulni a munkaerő piaci reguláció vonatkozásában. Ezáltal javulhat a 

munkaerő allokáció minősége, nőhet a társadalmi mobilitás, rugalmasabbá válhatnak a 

munkaerő piacok, erősödhet a munkavállalók motiváltsága. 

 

• Elképzelhető – bár cseppet sem konfliktus mentes folyamatként – az  EU-ba történő 

népesség bevándorlást sokkal egyértelműbben és erőteljesebben ösztönző politika 

folytatása. Ennek sikerességétől függően jelentősen mérséklődhetne a munkavállalási 

korú lakosság számának egyébként bekövetkező fogyása. 

 

• Valószínűleg komoly tartalékok vannak az adórendszerek olymódon történő 

átalakításában, hogy ezek ne visszafogják az emberek jövedelem termelésre irányuló 

motivációit, hanem éppen, hogy ösztönözzenek erre vagy méginkább kikényszerítsék 

azt. Már az elmúlt évtizedekben is rendkívül komoly fejlődés valósult meg ezen a 

területen, s a mai adórendszerek már nagyon jelentősen különböznek azoktól a 

hatvanas években, a jóléti államok virágkorában alkalmazott rendszerektől, melyek 

felállításánál az állami adóbevételek biztosításán túl a jövedelmi egyenlőtlenségek 

mérséklése volt a legfontosabb szempont. Az utóbbi években a tőkepiacok 

liberalizációjával összefüggésben az államok között beindult egy adóversenynek 

nevezett folyamat, mely a munkaerő piaci liberalizálások nyomán átterjedhet a 

vállalati szféráról a munkavállalókat érintő adónemekre is97. 

 
• Végül úgy gondolom, hogy, ha nem is határidőre, de  – legalábbis a nomilás arányokat 

tekintve – viszonylag egyszerűen megvalósítható az az un „Lisszaboni stratégiában” is 

szereplő cél, hogy a versenyképesség és a termelékenység növelése érdekében az EU 

                                                 
97 Ezzel kapcsolatosan nagyon érdekesek és fontosak azok a tapasztalatok,  melyeket azok az Európa keleti felén 
elhelyezkedő országok szereznek, melyek a kétezres évek elején különböző formában és mértékekkel az un. flat 
tax rendszerhez hasonlatos adó reformokat valósítottak meg. A flat tax rendszer eredeti javaslata Robert Hall és 
Alvin Rabushka 1983- as  és 1985-ös könyvéből származik ((Hall, R. E. – Rabushka, A. (1983)) illetve (Hall, R. 
E. – Rabushka, A. (1995))), a rendszert ismertető összefoglaló tanulmányok közül érdemes megnézni (Emes, J. – 
Clemens, J. (2001) és (Grecu, A. (2004)) tanulmányait, a kelet-európai adóreformokról (Grabowski, M. –
Tomalak, M. (2004) és Keen, M.  –  Kim,Y. – Varsano, R. (2006). 
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országok K+F kiadásaik GDP-hez viszonyított arányát tekintve érjék el a 3%-os vagy 

akár még az annál is magasabb szintet98.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
98 A lisszaboni stratégiáról lásd (Kok,W (2004)), (Sapir, A. et al. (2003)), a stratégia bemutatásáról és 
megvalósításának felemás voltáról (Gács, J. (2005)). 
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Mellékletek: 
 
 
 

1. melléklet: Az EIS (European Innovation Scoreboard) 2005 SII  (Summary 
Innovation Index) összetevői 

 

 
1. INPUT – innovációs tényezők  
1.1 Tudományos fokozat (tudományos és mérnöki területen újonnan tudományos 

fokozatot szerző 20-29 évesek száma 1000 lakosra vetítve)  
1.2 Felsőfokú képzettség (felsőfokú képesítéssel rendelkezők aránya a 25-64 évesek 

között) 
1.3 Internet ellátottság (internet állomások száma a lakosság számához viszonyítva) 
1.4 Élethosszig tartó tanulás (a 25-64 éves korosztályok részvételi aránya különböző 

továbbképzési programokban) 
1.5 A fiatalok képzettségi szintje (a 20-24 éves korúakon belül azok aránya, akik 

legalább a középfokú képzettségi szintet megszerezték) 
 
 
2. INPUT – tudás létrehozás 
2.1 Közösségi finanszírozású K+F kiadások (aránya a GDP-hez) 
2.2 Üzleti finanszírozású K+F kiadások (aránya a GDP-hez) 
2.3 A medium-high-tech és a high-tech K+F részaránya (arányan az ipari K+F 

kiadásokból) 
2.4 Innovációs pénzt elnyerő vállalatok aránya (bármely állami szintről innovációs 

tevékenységre pénzt kapó vállalatok aránya az összes vállalathoz) 
2.5 Az üzleti szektor által finanszírozott felsőoktatási K+F kiadások aránya 
 
3. INPUT – innováció és vállalkozás 
3.1 Vállalaton belüli innovációt megvalósító kis és közepes vállalatok (részarány az 

összes kis és közepes vállalathoz viszonyítva) 
3.2 Az innovatívkis és közepes vállalatok kooperációja (részarány az összes kis és 

közepes vállalathoz viszonyítva) 
3.3 Innovációs kiadások részaránya (az összkiadás %-ában) 
3.4 Kockázati tőke a kezdeti szakaszban (aránya a GDP-hez) 
3.5 ICT kiadások (aránya a GDP-hez) 
3.6 Nem technológiai változásokat bevezető kis és közepes vállalatok (arányuk az 

összes kis és közepes vállalathoz) 
 
4. OUTPUT – felhasználás 
4.1 Foglalkoztatás a high-tech szolgáltatások terén (a teljes munkaerő álomány 

százalékában) 
4.2 A high-tech termékek részaránya az összexporton belül  
4.3 Ráfordítások a piac egésze számára új termékekre (az összes ráfordításhoz 

viszonyított arány) 
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4.4 Ráfordítások a vállalat számára új termékekre (az összes ráfordításhoz viszonyított 
arány) 

4.5 A medium high-tech és a high-tech termelésben foglalkoztatottak aránya (a teljes 
munkaerő álomány százalékában) 

 
5. OUTPUT – szellemi tulajdon 
5.1 Az EPO-nál bejegyzett szabadalmak (1 millió főre) 
5.2 Az USPTO-nál bejegyzett szabadalmak (1 millió főre) 
5.3 Mindhárom szabadalmi hivatalnál (EPO, USPTO, JPO) bejegyzett szabadalmak  

(1 milió főre) 
5.4 Az új közösségi márka jelzések (trademarks) száma (1 millió főre) 
5.5 Az új közösségi forma tervek (designs) száma  (1 millió főre) 
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2.melléklet: Az Heritage Alapítvány gazdasági szabadság indexének (Index) 
tényezői  
  

  
1. kereskedelem politika 

 súlyozott átlagos vámszínvonal 
 nem vám jellegű korlátok 
 a vám hatóságok korrupciója 

2. a kormányzat által az állampolgárokra helyezett pénzügyi terhek 
 a legmagasabb személyi jövedelem adó kulcs 
 a legmagasabb társasági adó kulcs 
 a kormányzati kiadások szintjének éves változása a GDP százalékában 

3. kormányzati beavatkozás a gazdaságba 
 kormányzati fogyasztás nagysága a GDP százalékában 
 az állami tulajdon részaránya 
 az állami tulajdonból származó jövedelem részaránya az összes állami jövedelemből 
 az állam termelése az össztermeléshez viszonyítva 

4. monetáris politika 
 az 1995 és 2004 közötti inflációs ráta súlyozott átlaga 

5. tőke áramlás és külföldi befektetések 
 szabályozás 
 a külföldi tulajdonosok korlátozásai az üzleti életben 
 az iparágak és a cégek nyitottságának korlátozásai külföldi befektetők előtt 
 külföldi cégek korlátozásai és a tőlük elvárt teljesítmény követelmények 
 a kül- és belföldi cégek közötti jogi elbánásbeli különbség 
 külföldiek földtulajdonlása 
 a jövedelmek hazautalásának korlátozásai 
 tőke ügyletek korlátozásai 
 a külföldi cégek helyi finanszírozásának lehetősége 

6.  bank és pénzügyek 
 állami tulajdon a pénzügyi szervezetekben 
 üzletágak és fiókok nyitásának korlátozásai  külföldi bankok számára 
 kormányzati befolyás a hitel allokációra 
 pénzügyi tevékenységet gátló kormányzati szabályozás 
 bármely típusú pénzügyi szolgáltatás, értékpapír és biztosítás kínálatának szabadsága 

 
7. bérek és  árak 

 minimumbér törvények 
 az árak állami befolyásolás nélküli magán megállapításának szabadsága 
 állami ár ellenőrzés 
 az állami árellenőrzések mértéke 
 az árakat befolyásoló állami támogatások 

8. tulajdon jogok 
 a jogrendszer  mentessége a kormányzati befolyásolástól 
 a szerződéseket definiáló kereskedelmi törvény  
 a vitatott szerződések külföldi elbírálásának szankcionálása 
 a kormányzat tulajdon kisajátítási joga 
 korrupció a törvényhozásban 
 bírói döntések meghozatalának és6vagy végrehajtásának késlekedése 
 jogilag garantált és védett magántulajdon 

9. szabályozás 
 egy vállalkozás működtetésének engedélyezési feltételei 
 egy vállalkozás beindításához szükséges engedélyek megszerzésének nehézsége 
 a bürokrácia korruptsága 
 munkaerőpiaci szabályozások, mint a heti munkaidő, a fizetett szabadság, a szülési 

szabadság hossza stb. 
 környezetvédelmi, fogyasztó védelmi és munkaegészségügyi szabályozások 
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 a cégeket terhalő egyéb szabályozások 
10.  nem hivatalos gazdaság 

 csempészet 
 a szellemi tulajdon feletti kalózkodás a nem hivatalos gazdaságban 
 az informális piacokról származó mezőgazdasági termelés 
 az informális piacokról származó ipari termelés 
 informális piaci szolgáltatás kínálat 
 informális piaci szállítási kínálat 
 munkaerőkínálat az informális piacokon 

 

Forrás:  Miles, M. A. – Holmes, K. R. – O’Grady, M. A. et al. (2006) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 168

3.melléklet: A Fraser Intézet gazdasági szabadság indexének (EFW) 
összetevői 
(a melléklet a kibővített 38 tényezős változat felosztását tartalmazza) 
 

1) Az állam mérete, kiadások, adók és vállalkozások 
A. állami fogyasztási kiadás az összfogyasztás százalékában 
B. transzferek és támogatások a GDP százalékában 
C. kormányzati vállalkozások és beruházások a GDP százalékában 
D. legfelső adókulcs (és a jövedelmi küszöb, amelyre vonatkozik) 

i. a legfelső jövedelemadó kulcs (és a jövedelmi küszöb, amelyre vonatkozik) 
ii. a legfelső jövedelmi és béradó kulcs (és a jövedelmi küszöb, amelyre vonatkoznak) 

 
2) Jogi struktúra, a tulajdonjogok biztonsága 

A. bírói függetlenség: a bíróságok függetlenek és nem tárgyai a kormányzat vagy a pártviták 
beavatkozásának 

B. elfogulatlan bíróságok: a magán üzleti tevékenységek számára megbízható jogi szerkezet 
fennállása, kétségbe vonhassák  kormányzati akciók és szabályozások törvényességét 

C. a szellemi tulajdon védelme 
D. katonai beavatkozás a jogszabályokba és a politikai folyamatba 
E. a jogrendszer integritása 

 
              3) Értékálló pénz 

A.    a pénzkínálat elmúlt 5 éves évi átlagos növekedési üteme mínusz a reál GDP évi                                                 
        átlagos növekedési üteme az elmúlt 10 évben 
B. az elmúlt öt év inflációs változékonysága 
C. a jelenlegi inflációs ráta 
D. külföldi valutaszámla birtoklásának szabadsága otthon és külföldön 

 
4) A külföldiekkel való csere szabadsága 

A.   a nemzetközi kereskedelmet sújtó vámok 
i. a nemzetközi kereskedelemből származó vámbevétel az export és az import     
    százalékában 

                                     ii. átlagos vámtarifa szint 
                                    iii. a vámtarifák szórása 

B.   a kereskedelem szabályozási korlátai 
i.rejtett import korlátok: csak közzétett vámtarifák és kvóták korlátozna  

                                     ii.az importálás költségei: az importvámoknak, engedélyezési díjaknak, bank    
                                        költségeknek és az importálás adminisztratív időigénye költségeinek az egyesített  
                                        hatása 

C.   a külkereskedelmi szektor jelenlegi mérete összehasonlítva a várt mérettel 
D.   a hivatalos valutaárfolyam és a feketepiaci árfolyam közötti különbség 
E.   a nemzetközi tökepiac korlátozásai 

i. belföldiek hozzáférési lehetősége a külföldi tőkepiacokhoz és külföldiek    
   hozzáférési lehetősége a belföldi tőkepiachoz 

                                     ii. belföldiek korlátozásai tőkepiaci műveletek folytatásában – tőke korlátozások   
                                         indexe köztük  13 az IMF által kategorizált 

 
5) A hitelezés, a munka és az üzlet szabályozása 

A.   hitelpiaci szabályozások 
i. a bankok tulajdonlása: a magánbankoknál elhelyezett betétek aránya 

                                     ii. verseny: hazai és külföldi bankok versenye 
                                    iii. hitel kihelyezés: a magánszektornak nyújtott hitelek aránya 
                                    iv. negatív kamatlábhoz vezető kamatláb korlátozások és szabályozások elkeülése 
                                     v. kamatláb korlátozások: a betéti és hitalkamatlábak korlátozásai, mennyiben a  
                                         piac határozza meg mozgásukat 

B.   munkaerőpiaci szabályozás 
i. a bérminimum hatása: a törvényben meghatározott bérminimum hatása csekély,   
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   mert túl alacsony vagy mert nem tartják be 
                                     ii. szerzódtetési és elbocsátási gyakorlat: a vállalatok szerződtetési és elbocsátási  
                                         gyakorlatát a magánszerződések határozzák meg 
                                    iii. a munkaerőállomány azon részének aránya akiknek bérét centralizált kollektív  
                                         béralku határozza meg 
                                    iv. munkanélküliségi kifizetések: a munkanélküliségi juttatási rendszer megőrzi-e a       
                                         munkára ösztönzöttséget 

                       v. a besorozottak hivatásossá válásának esélye 
C. üzleti szabályozás 

i. árszabályozás: a vállalkozások szabadsága áraik meghatározásában 
                                      ii. adminisztratív feltételek és új vállalkozások: az adminisztratív procedúrák fontos  
                                         korlátai lehetnek új vállalkozások indításának 
                                     iii. a kormányzati bürokráciára fordított idő: a vezető menedzsment idejének  
                                         tekintélyes részét fordítja az állami bürokráciával való egyezkedésre 
                                     iv. új vállalkozás indítása 
                                      v. rendhagyó kifizetések: rendhagyó, pótlalagos kifizetések gyakorisága export és  
                                         import engedélyekkel, vállalkozási engedélyekkel, kükereskedelmi  
                                         korlátozásokkal, adó kivetéssel, rendőri védelemmel, vagy hitel kérelmekkel  
                                         kapcsolatosan.   
 
       
Forrás: Gwartney, J.D. – Lawson, R.M. – Gratzke, E (2005)  
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4. melléklet: az EFW index komponenseinek részindexei 
 
1. az állam kiterjedése 
 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2003 2004 
AUT 4,5 3,9 3,1 3 3,1 2,8 3,4 5,2 5,2 
BEL 5,6 4 3,6 3,6 4,2 4 3,5 4,4 4,3 
DEN 4,9 3,6 3,1 3,1 2,9 3,1 3,6 4,2 4,2 
FIN 6,4 5 4,7 4,4 4,2 3,7 4,1 4,5 4,9 
FRA 5 4,5 3,7 3,1 3,5 3,2 2,3 3,1 4,7 
GER 5,1 4,6 4,6 4,3 4,9 4,4 4,5 4,4 5,8 
GRE 8 6,3 5,3 3,7 4,8 5,7 6,4 6 6 
IRE 6,5 4,2 4,7 4,3 5,6 5,8 6,1 5,9 6,4 
ITA 5,4 5,2 3,6 3 3,3 3,7 4,6 4,7 5,6 
LUX 6,7 7 6,8 7,4 4,7 4,4 4,5 4,2 5 
NED 4,9 4,3 3,8 3,8 4,9 4,8 4,5 4,6 4,8 
POR 4 3,9 3,6 3,9 4,7 5,2 5,1 4,9 6 
SPA 7,5 6,3 4,7 4,2 4,7 4,2 4,6 5,2 5,2 
SWE 1,7 2,7 2,1 2,6 2,4 2,6 3 3 4 
UK 3,6 3 3,4 4,4 5,6 5,4 6 6,5 6,7 
EU átlag 5,3 4,6 4,1 3,9 4,2 4,2 4,4 4,7 5,3 
USA 4 4,8 5,2 6 6,7 6,9 7,6 7,8 7,6 
USA előny -1,3 0,2 1,1 2,1 2,5 2,7 3,2 3,1 2,3 

Forrás: Gwartney, J.D. – Lawson, R.M. (2006) alapján saját számítások 
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2. jogrendszer és tulajdonbiztonság 
 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2003 2004 
AUT   8 7,9 8,3 8,8 9,3 8,8 8,7 
BEL 8,3 7,4 7,8 7,9 8,3 7,5 8,3 7,9 7,6 
DEN 8,2 6,2 7,2 7,9 8,3 9,1 9,5 9,5 9,2 
FIN 7,1 5 6,8 7,9 8,3 9,3 9,5 9,3 8,8 
FRA 7,4 4,9 6,8 7,2 7,7 7,5 8,1 7,6 7,7 
GER 8,3 6,6 7,7 7,5 8,3 9,1 9,1 8,9 8,8 
GRE 5,5 5,4 5,6 5,6 6,8 6,7 5,7 6 5,6 
IRE 8,3 6,4 7,1 6,7 7,7 9,1 9 8,3 8,8 
ITA 6,2 3,9 5,7 6,8 7,7 6,5 7,7 5,6 5,8 
LUX 8,3 8,3 7,8 8,3 8,3 9,1 8,6 8,9 8,7 
NED 8,3 6,4 7,5 8,3 8,3 9,1 9,6 9,1 9 
POR 7,1 1,4 8 6,1 7,7 8 7,6 7,4 7,6 
SPA 7,1 5,1 6,3 6,4 7,2 7,5 7,5 6,5 6,4 
SWE 6,5 4,4 6,6 7,4 8,3 8,9 9 9,3 8,1 
UK 8 8,3 7 6,7 7,7 8,8 9,3 9,2 8,9 
EU átlag 7,5 5,7 7,1 7,2 7,9 8,3 8,5 8,2 8,0 
USA 8,3 7,9 8,3 8,3 8,3 8,8 9,2 7,9 7,8 
USA előny 0,8 2,2 1,2 1,1 0,4 0,5 0,7 -0,3 -0,2 

Forrás: Gwartney, J.D. – Lawson, R.M. (2006) alapján saját számítások 
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3. pénz stabilitás 
 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2003 2004 
AUT 8,4 7,9 8,4 8,4 9,6 9,5 9,6 9,6 9,6 
BEL 9,6 8,7 9,5 9,6 9,6 9,7 9,6 9,6 9,6 
DEN 6,7 6,2 6,7 6,4 9,4 9,8 9,7 9,7 9,6 
FIN 8 6,6 7,8 7,8 9,3 9,6 9,5 9,7 9,7 
FRA 7,1 6,2 6,3 6,6 9,6 9,8 9,6 9,6 9,6 
GER 9,5 9,3 9,4 9,6 9,3 9,6 9,5 9,6 9,6 
GRE 8,3 6,8 6,9 6,8 6,7 7,3 9,3 9,6 9,7 
IRE 6,6 5,6 5,8 6,6 6,8 9,6 9,4 9,6 9,7 
ITA 6,3 5,5 5,3 6,2 9,2 9,6 9,5 9,6 9,6 
LUX 8,3 9 8,9 9,5 9,3 9,7 9,7 9,7 9,6 
NED 9,4 9 9,4 9,5 9,6 9,7 9,6 9,6 9,6 
POR 7,1 5,5 5,5 5,5 5,7 9,2 9,5 9,5 9,5 
SPA 6,9 5,5 5,9 6,5 6,1 9,6 9,4 9,6 9,6 
SWE 6,1 7,4 7,6 8 7,8 9,5 9,8 9,6 9,8 
UK 6 5 5,8 8,9 8,1 9,6 9,3 9,4 9,4 
EU átlag 7,6 6,9 7,3 7,7 8,4 9,5 9,5 9,6 9,6 
USA 9,6 9,2 9,2 9,3 9,6 9,8 9,8 9,8 9,7 
USA előny 2 2,3 1,9 1,6 1,2 0,3 0,3 0,2 0,1 

Forrás: Gwartney, J.D. – Lawson, R.M. (2006) alapján saját számítások 
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4. a nemzetközi kereskedelem szabadsága 
 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2003 2004 
AUT 7 6,5 6,9 7 7,3 8,1 8,6 8,5 8,3 
BEL 9,4 8,7 8,8 9 8,7 8,5 9 8,8 8,5 
DEN 7,3 7 7,1 7,3 6,9 7,9 8,3 8,1 7,9 
FIN 6,9 6,5 6,8 6,7 6,1 8,2 8,4 8,1 7,9 
FRA 6,9 6,6 6,6 6,7 7,1 7,4 8,2 8 7,8 
GER 8,2 8,1 8 8,4 8,2 8,2 8,7 8,7 8,2 
GRE 5,3 5,8 6,2 5,4 6,1 6,6 7,9 7,4 7,2 
IRE 6,9 7,2 7,5 7,5 7,4 8,6 9,1 8,8 8,6 
ITA 7,5 7 7,5 7,4 7,1 7,7 8,2 7,7 7,5 
LUX 9 8,4 8,6 8,8 8,5 8,4 9 8,9 8,8 
NED 7,5 7,6 8,3 8,5 8,1 8,6 9 8,6 8,4 
POR 6,6 4,5 6,7 6,9 7,2 7,9 8,1 7,9 7,7 
SPA 5,6 6 6,9 7,1 7,4 7,8 8,3 8,3 8 
SWE 6,3 6,8 6,7 7,6 8,3 8,5 8,3 8,3 8 
UK 5,8 7 8,5 8,5 8,2 8,2 8,5 8,3 7,9 
EU átlag 7,1 6,9 7,4 7,5 7,5 8,0 8,5 8,3 8,0 
USA 7,2 7,8 8,1 7,8 7,8 7,9 8,1 7,8 7,6 
USA előny 0,2 0,9 0,7 0,3 0,3 -0,1 -0,4 -0,5 -0,4 

Forrás: Gwartney, J.D. – Lawson, R.M. (2006) alapján saját számítások 
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5. szabályozás 
 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2003 2004 
AUT 5,1 5,3 5,4 5,5 5,5 5,9 6,5 6,4 6,7 
BEL 5,3 5,2 5,5 5,4 5,5 6,1 7 6,1 6,5 
DEN 5,8 5,8 5,7 5,6 6 7,5 7,2 6,8 7,2 
FIN 6 5,8 5,7 5,8 5,8 7,1 7,1 6,7 7,2 
FRA 5,5 5,8 5,7 5,7 5,7 6 6,8 6,3 6,7 
GER 5,3 5,1 5,2 5,2 5,3 6,1 6,1 5,7 5,8 
GRE 4,6 4,3 4,4 4,4 4,8 4,9 5,4 5,3 5,7 
IRE 5,5 5,8 6 6,3 6,3 7,8 7 6,7 7 
ITA 5,2 4,9 4,8 4,9 5,3 4,8 5,5 5,3 6,2 
LUX 6,9 6,9 6,9 6,9 6,6 6,8 6,9 7,2 7,3 
NED 5,4 5,1 5,6 5,3 5,5 6,9 7,6 6,8 7 
POR 4,6 4,6 4,5 4,9 4,7 5,7 6,4 6 6,5 
SPA 5,3 5,5 5,2 5,4 5,5 5,9 6,9 6,2 6,7 
SWE 5,6 5,1 5,4 5,5 5,6 6,4 6,8 6,5 6,7 
UK 6,2 6 6 6,6 6,8 8,3 8,1 7,4 7,6 
EU átlag 5,5 5,4 5,5 5,6 5,7 6,4 6,8 6,4 6,7 
USA 5,9 6,7 6,8 6,8 6,8 8,2 8,2 7,6 8 
USA előny 0,4 1,3 1,3 1,2 1,1 1,8 1,4 1,2 1,3 

Forrás: Gwartney, J.D. – Lawson, R.M. (2006) alapján saját számítások 
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5. melléklet: Állami kiadások és az állami kiadások GDP‐hez viszonyított 
részarány változása és a növekedési ütem 
 
Állami kiadások és gazdasági növekedés  
  
1. 1970-1980 
Az állami kiadások GDP-hez viszonyított aránya és a gazdasági növekedési ütem,  
(az országok az állami kiadások GDP-hez viszonyított nagyságának 1970-es sorrendjében) 
 

állami kiadások részaránya a  GDP-hez viszonyítva 

       1970       1980       változás GDP növ 
Jap 19,3 32,6 13,3 4,4 

Swi 21,3 29,3 8 1,2 

Por 21,6 25,9 4,3 4,6 

Esp 22,2 32,9 10,7 3,6 

Gre 22,4 30,5 8,1 4,5 

Aus 25,5 34 8,5 3 

Ice 29,6 32,2 2,6 2,6 

Fin 31,3 36,6 5,3 3,6 

USA 32,5 33,7 1,2 3,2 

Lux 33,1 54,8 21,7 2,6 

Ita 34,2 41,9 7,7 3,8 

Nzl 34,4 47 12,6 1,7 

Can 35,7 40,5 4,8 4,1 

Bel 36,5 50,7 14,2 3,3 

Ger 38,6 48,3 9,7 2,7 

Fra 38,9 46,1 7,2 3,3 

Aut 39,2 48,9 9,7 3,5 

UK 39,2 44,9 5,7 1,9 

Ire 39,6 50,8 11,2 4,6 

Den 40,2 56,2 16 1,9 

Nor             41 48,3 7,3 4,6 

Swe 43,7 61,6 17,9 1,9 

Net            46 57,5 11,5 2,9 

átlag 33,3 42,8 9,5 3,2 

 
 
GDP növekedési ütemek, ha  
az állami kiadások induló 
részaránya: 
30% alatti: 3,77% 

 30 és 40% között: 3,16% 

 40% felett: 2,85% 

 



 176

Az állami kiadások GDP-hez viszonyított részarány változása és a növekedési ütem, 1970-
1980 
(az országok az állami kiadások GDP-hez viszonyított részarány növekedésének növekvő sorrendjében) 
 
USA 1,2 3,2 
Ice 2,6 2,6 
Por 4,3 4,6 
Can 4,8 4,1 
Fin 5,3 3,6 
UK 5,7 1,9 
Nor 7,3 4,6 
Fra 7,2 3,3 
Nor 7,3 4,6 
Swi 8 1,2 
Gre 8,1 4,5 
Aus 8,5 3 
Ger 9,7 2,7 
Aut 9,7 3,5 
Esp 10,7 3,6 
Ire 11,2 4,6 
Net 11,5 2,9 
Nzl 12,6 1,7 
Jap 13,3 4,4 
Bel 14,2 3,3 
Den 16 1,9 
Swe 17,9 1,9 
Lux 21,7 2,6 

 
 
GDP növekedési ütemek, ha az állami kiadások változása: 

5% alatt: 3,63% 
5 és 10% között: 3,29 
10 és 15% között: 3,4% 
15 és 20% között: 2,13% 
20% felett: 2,6% 
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2. 1980-1990  
Az állami kiadások GDP-hez viszonyított aránya és a gazdasági növekedési ütem, 
 (az országok  az állami kiadások GDP-hez viszonyított nagyságának 1980-as sorrendjében)  
 
állami kiadások részaránya a GDP-hez viszonyítva 
                                
 
 1980 1990 változás GDP növ.
Por 25,9 41,9 16 3,2
Swi 29,3 30,9 1,6 2,2
Gre 30,5 49,6 19,1 0,7
Ice 32,2 39,9 7,7 2,7
Jap 32,6 31,9 -0,7 3,9
Esp 32,9 43 9,9 2,9
USA 33,7 34,8 1,1 3,2
Aus 34 37,7 3,7 3
Fin 36,6 46,8 10,2 3
Can 40,5 47,8 7,3 2,7
Ita 41,9 53,8 11,9 2,2
UK 44,9 42,3 -1,6 2,6
Fra 46,1 49,9 3,8 2,5
Nzl 47 50 3 1,9
Ger 48,3 45,7 -2,6 2,3
Nor 48,3 51,3 3 2,4
Aut 48,9 49,3 0,4 2,2
Bel 50,7 54,6 3,9 2
Ire 50,8 40,9 -9,9 3,6
Lux 54,8 45,5 -9,3 4,8
Den 56,2 58,6 2,4 1,6
Net 57,5 57,5 0 2,2
Swe 61,6 60,8 -0,8 2,2
átlag 42,8 46,3 3,5 2,6
 
 
 
GDP növekedési ütemek, ha  
az állami kiadások induló részaránya: 

30% alatt:2,7 
30 és 40% között: 2,77% 
40 és 50% között: 2,35% 
50 és 60% között: 2,84% 
60% felett: 2,2% 
 
 
 
 
 
 
 



 178

Az állami kiadások GDP-hez viszonyított részarány változása és a növekedési ütem, 
1980-1990 
(az országok  az állami kiadások GDP-hez viszonyított részarány növekedésének növekvő sorrendjében) 
 

Ire -9,9 3,6 
Lux -9,3 4,8 
Ger -2,6 2,3 
UK -1,6 2,6 
Swe          -0,8           2,2 
Jap -0,7 3,9 
Net 0 2,2 
Aut 0,4 2,2 
USA 1,1 3,2 
Swi 1,6 2,2 
Den 2,4 1,6 
Nor 3 2,4 
Nzl 3 1,9 
Aus 3,7 3 
Nor 3 2,4 
Fra 3,8 2,5 
Bel 3,9 2 
Can 7,3 2,7 
Ice 7,7 2,7 
Esp 9,9 2,9 
Fin 10,2 3 
Ita 11,9 2,2 
Por 16 3,2 
Gre 19,1 0,7 
 
 
GDP növekedési ütemek, ha az állami kiadások változásában: 

5%-nál nagyobb csökkenés: 4,2% 
0 és 5% közötti csökkenés: 2,75% 
0 és 5% közötti növekedés: 2,44% 
5 és 10% közötti növekedés: 2,77% 
10 és 15% közötti növekedés: 2,6% 
15%-nál nagyobb növekedés: 1,95% 
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3. 1990-2000 
Az állami kiadások GDP-hez viszonyított aránya és a gazdasági növekedési ütem, 
(az országok az állami kiadások részarányának 1990-es növekvő sorrendjében) 
 
az állami kiadások GDP-hez viszonyított részaránya  

 1990 2000    változás GDP növ 

Jap 31,9 38,2 6,3 1,4 

USA 34,8 33,7 -1,1 3,3 
Aus 37,7 35,6 -2,1 3,5 
Ice 39,9 43,2 3,3 2,3 
Ire 40,9 32,1 -8,8 6,9 
Por 41,9 45,2 3,3 2,7 
UK 42,3 37 -5,3 2,4 
Esp 43 40 -3 2,8 
Lux 45,5 38,5 -7 5,3 
Ger 45,7 45,7 0 2,1 
Fin 46,8 49,1 2,3 1,8 
Can 47,8 41 -6,8 2,9 
Aut 49,3 52,3 3 2,5 
Gre 49,6 49,9 0,3 2,3 
Fra 49,9 52,5 2,6 2,1 
Nzl 50 40,2 -9,8 2,8 
Nor 51,3 43,4 -7,9 3,7 
Ita 53,8 46,9 -6,9 1,6 
Bel 54,6 49,4 -5,2 2,1 
Net 57,5 45,3 -12,2 2,9 
Den 58,6 54,9 -3,7 2,6 
Swe 60,8 57,3 -3,5 1,9 
átlag 47,0 44,2 -2,8 2,8 
 
 
GDP növekedési ütemek, ha az állami kiadások induló szintje: 

30 és 40% között: 2,63% 
40 és 50% között: 3,05% 
50 és 60% között: 2,62% 
60% felett: 1,9% 
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Az állami kiadások GDP-hez viszonyított részarány változása és a növekedési ütem, 
1990-2000 
(az országok  az állami kiadások GDP-hez viszonyított részarány növekedésének növekvő sorrendjében) 
 

Net -12,2 2,9 
Nzl -9,8 2,8 
Ire -8,8 6,9 
Nor -7,9 3,7 
Lux -7 5,3 
Ita -6,9 1,6 
Can -6,8 2,9 
UK -5,3 2,4 
Bel -5,2 2,1 
Den -3,7 2,6 
Swe -3,5 1,9 
Esp -3 2,8 
Aus -2,1 3,5 
USA -1,1 3,3 
Ger 0 2,1 
Gre 0,3 2,3 
Fin 2,3 1,8 
Fra 2,6 2,1 
Aut 3 2,5 
Ice 3,3 2,3 
Por 3,3 2,7 
Jap 6,3 1,4 
 
 
GDP növekedési ütemek, ha az állami kiadások változásában: 

10%-nál nagyobb csökkenés: 2,9% 
5 és 10% közötti csökkenés: 3,46% 
0 és 5% közötti csökkenés: 2,7% 
0 és 5% közötti növekedés: 2,26% 
5%-nál magasabb növekedés: 1,4% 
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4. 2000-2005 
Az állami kiadások GDP-hez viszonyított aránya és a gazdasági növekedési ütem, 
(az országok az állami kiadások részarányának 2000-es növekvő sorrendjében) 
 
az állami kiadások részaránya a GDP-hez viszonyítva 

 
 

2000
 

2005       változás       gdp növ 
Ire 32,1 34,6 2,5 5,84 
USA 33,7 36,6 2,9 2,74 
Aus 
 

35,6 34,9 -0,7 3,15
 

UK 
 

37 45,1 
 

8,1 2,62
Jap 
 

38,2 36,9 
 

-1,3 1,71
Lux 38,5

 

43,3 4,8 4,15 
Esp 40 38,2 -1,8 3,46 
Nzl 40,2

 

40,6 0,4 3,51 
Can 41 39,3 -1,7 3 
Ice 43,2 44,5 1,3 3,95 
Nor 43,4 42,9 -0,5 2,2 
Por 45,2 47,8 2,6 1,17 
Net 45,3 45,7 0,4 1,28 
Ger 45,7 46,8 1,1 1,15 
Ita 46,9

 

48,2 1,3 1,16 
Fin 49,1 50,8 1,7 2,74 
Bel 49,4 50,1 0,7 1,87 
Gre 49,9 46,7 -3,2 4,31 
Aut 52,3 49,6 -0,7 1,85
Fra 52,5 54,4 1,9 1,97 
Den 54,9 53,0 -1,9 1,72 
Swe 57,3 56,4 -0,9 2,56 
átlag 44,2 44,8 0,8 2,6 

 
 
GDP növekedési ütemek,ha az állami kiadások induló szintje: 

30 és 40% között: 3,38% 
40 és 50% között: 2,48% 
50% felett: 2,05% 
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Az állami kiadások GDP-hez viszonyított részarány változása és a növekedési ütem, 2000-
2005 
(az országok  az állami kiadások GDP-hez viszonyított részarány növekedésének növekvő sorrendjében) 
 
 

Gre -3,2 4,31 
Den 
 

-1,9 1,72 
Esp -1,8 3,46 
Can -1,7 3 
Jap -1,3 1,71 
Swe -0,9 2,56 
Aus -0,7 3,15 
Aut -0,7 1,85 
Nor -0,5 2,2 
Nzl 0,4 3,51 
Net 0,4 1,28 
Bel 
 

0,7 1,87 
Ger 1,1 1,15 
Ita 1,3 1,16 
Ice 1,3 3,95 
Fin 1,7 2,74 
Fra 1,9 1,97 
Ire 2,5 5,84 
Por 2,6 1,17 
USA 2,9 2,74 
Lux 4,8 4,15 
UK 8,1 2,62 
 
 
növekedési ütemek. ha az állami kiadások változásában: 

0 és 5% közötti csökkenés: 2,66% 
0 és 5% közötti növekedés: 2,63% 
5 és 10% közötti növekedés: 2,62% 
 
Forrás: Saját számítások az OECD statisztikáinak felhasználásával 
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