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Tanulm�nyomban a gazdas�gi n�veked�s h�rom k�l�nb�z� modellj�t
vizsg�lom� Mindh�rom a magasan aggreg�lt modellek dezaggreg�l�s�nak
ir�ny�ba mutat� ez az ir�ny azonban az egyes modellek eset�ben elt�r��
Ennek ellen�re mindh�rom modellben megjelennek a n�veked�si p	lusok� �m
ez modellenk�nt m�s �s m�s okokra vezethet� vissza� A n�veked�si p	lusokkal
egy�tt term�szetesen a gazdas�gi egyenl�tlens�gek is megjelennek� �m az
ezek m�rs�kl�s�re ir�nyul	 direkt korm�nyzati beavatkoz�sok a gazdas�gi
n�veked�s alacsonyabb �tem�hez �s egy�b nem k
v�nt k�vetkezm�nyekhez
vezetnek� Ugyanakkor megmutatom� hogy l�teznek olyan k�zvetett hat�s�
gazdas�gpolitikai egyk�z�k� melyek az egyenl�tlens�geket a gazdas�gi
n�veked�s �tem�nek cs�kkent�se n�lk�l m�rs�klik�



N�veked�si p�lusok a t�rben �s a t�rsadalomban

�� Bevezet�s

Az ut	bbi id�ben meglehet�sen sok sz	 esik a gazdas�gi n�veked�s
k�lts�geir�l� Ezen els�sorban a term�szeti k�rnyezet �llapot�nak roml�s�t
�s a nem regener�lhat	 er�forr�sok �llom�ny�nak v�szes fogy�s�t szok�s
�rteni� Nem hagyhat	 azonban �gyelmen k
v�l a piaci szerepl�k k�z�tt
mutatkoz	 egyenl�tlens�gek n�veked�se sem� jelentkezzenek azok b�rmelyik
dimenzi	ban� Ennek vizsg�lata sor�n saj�tos anal	gia mutatkozik�
mely az egyszektoros gazdas�gi modellek k�l�nf�le elvek szerint t�rt�n�
dezaggreg�l�sa r�v�n nyert konstrukci	k �sszehasonl
t�sa sor�n v�lik
meg�gyelhet�v�� A jelen tanulm�ny c�lja ennek az anal	gi�nak a
bemutat�sa� Ehhez h�rom� egym�st	l jelent�s m�rt�kben elt�r� n�veked�si
modellt ismertet�nk� Megmutatjuk� hogy �� mindh�rom modellben
valamelyik dezaggreg�tum n�veked�si p	lusk�nt funkcion�l� �� az ezzel
egy�tt j�r	 egyenl�tlens�gek m�rs�kl�s�re ir�nyul	 direkt redisztrib�ci	
nem felt�tlen�l �ri el a k
v�nt hat�st� ugyanakkor visszafogja a gazdas�gi
n�veked�s �tem�t� �� a gazdas�g �ltal�nos m�k�d�si felt�teleinek jav
t�sa
r�v�n azonban az egyenl�tlens�g valamennyi ismertet�sre ker�l� modellben
m�rs�kelhet��

Els�k�nt az �gazatok szerinti dezaggreg�l�s nyom�n mutatkoz	 egyenl�tlen�
s�geket vizsg�ljuk a tervezett gazdas�g viszonyai k�z�tt� Ez m�r csak
az�rt is hely�nval	� mert az els� dezaggreg�lt modellt ezen elv szerint
konstru�lta Qesnay a XVIII� sz�zadban� �s ezt az elvet k�veti Marx
nevezetes k�tszektoros �jratermel�si s�m�ja is� Az er�ltetett iparos
t�s
nyom�n kialakul	 ar�nytalans�g vesz�lyeire a tervezett gazdas�gban m�r
Kornai ����� k�nyve fel
hvta a �gyelmet� Azt a k�rd�st� hogy ez az
ar�nytalans�g a v�llalati k�lts�gvet�si korl�tok nagyfok� puhas�g�val egy�tt
okozhatta�e a tervezett gazdas�gi rendszer �sszeoml�s�t� �s ha igen� akkor
milyen hat�smechanizmusok r�v�n� Bessenyei ����� cikkemben vizsg�ltam
r�szletesebben� Ennek eredm�nyeit ismerteti r�viden az els� szakasz�

A m�sik k�t modell piacgzdas�gi viszonyokat t�telez fel� A m�so�
dik szakaszban a f�ldrajzi r�gi	k szerint t�rt�n� dezaggreg�l�s sor�n
tapasztalhat	 egyenl�tlens�g probl�m�j�val foglalkozunk� Ennek sor�n
�gyelmen k
v�l hagyjuk a tanul�s szerep�t� �s feltessz�k� hogy mindk�t r�gi	
sz�m�ra azonos termel�si technol	gia �rhet� el� �gy az �j gazdas�gf�ldrajz
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standard modellj�t fogjuk szem�gyre venni� Az ennek kiterjeszt�s�re ir�nyul	
kutat�sok az elm�lt �vek sor�n sz�mos �gyelemre m�lt	 eredm�ny hoztak�
Elegend� csup�n Nocco ����� cikk�t eml
teni� Mi azonban Martin �����
modellj�t ismertetj�k�

A haramadik szakaszban a dezaggreg�l�s t�rsadalmi r�tegek szerint
t�rt�nik� Ebben az esetben azt vizsg�ljuk meg� mik�nt �rinti a korrupci	
visszaszorul�sa a b�rb�l �s �zet�sb�l �l�� illetve a t�ke� �s korrupci	s
j�vedelmet egyar�nt �lvez� elit h�ztart�sok fogyaszt�s�t� Az itt t�rgyal�sra
ker�l� modell c�lja a korrupci	 perzisztenci�ja m�g�tt megh�z	d	 okok
felt�r�sa� E k�rd�ssel foglalkozva Mishra ����� kimutatta� hogy a korrupci	
ellenes politika dac�ra egy t�rsadalomban a korrupt egyedeknek nagyobb
a t�l�l�si es�lye� 
gy a korrupt viselked�s t�rsadalmi norm�nak tekinthet��
Ebben a tanulm�nyban ugyan nem jutunk ilyen radik�lis k�vetkeztet�sekre�
de megmutatjuk� hogy bizonyos esetekben a korrupci	 visszaszorul�sa mind
a b�rb�l �s �zet�b�l �l�� mind pedig az elit h�ztart�sokat h�tr�nyosa �rinti�

Az utols	 szakasz p�ruzamba �ll
tja az el�z�ekben t�rgyalt modelleket�
sz�mba v�ve a legfontosabb hasonl	 �s elt�r� von�sokat� L�tni fogjuk�
hogy az 
gy ad	d	 k�vetkeztet�sek al�t�masztj�k az fenti ����� pontokban
megfogalmazott �ll
t�sokat� V�g�l a tov�bbi kutat�s egy lehets�ges ir�ny�ra
mutatunk r��

�� Dezaggreg�l�s �gazatok szerint

Ez a szakasz Feldman ����� k�tszektoros AK modellj�n alapul� mely
a tervezett gazdas�g n�veked�s�nek egyik legkor�bbi modellje� Jones
����� e modellel kapcsolatban megjegyzi� hogy eredm�nyei konzisztensek a
Szovjetuni	 els� k�t �t�ves terv�nek tartalm�val� �s alkalmas keretet biztos
t
a szovjet gazdas�g n�veked�si strat�gi�ja� k�l�n�sen az er�ltetett iparos
t�s
politik�ja m�g�tt megh�z	d	 meggondol�sok vizsg�lat�hoz� Megk
s�rl�nk
tov�bb� v�laszt adni arra a k�rd�sre� hogy a tervgazdas�gi rendszer mely
saj�toss�gai tett�k lehetetlenn� a feldmani progn	zis val	ra v�l�s�t� majd e
saj�toss�gok k�z�l vezetj�k be a modellbe a legfontosabbakat�

A hazai irodalomban Andorka ����� k�nyv�ben tal�lhat	 meg Feldman
konstrukci	j�nak bemutat�sa� �s azt kor�bbi k�nyvemben Bessenyei ������
magam is ismertettem� A modell al�bbi interpret�ci	ja els�sorban annyiban
t�r el a fent eml
tettekt�l� hogy a gazdas�g viselked�s�t egy nem�line�ris
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rendszer seg
ts�g�vel 
rja le� Ennek k�vetkezt�ben lehet�v� v�lik a modell
tov�bbfejleszt�se�

A feltev�sek az al�bbiak�

�� Az egyes szektorok aggreg�t termel�si f�ggv�nye a k�vetkez�� Yi �
AiKi� �s i � �� ��

�� I � Y�� teh�t az els� szektor �ll
tja el� a beruh�z�si javak �sszess�g�t�
tov�bb�� I� � �Y�� vagyis a brutt	beruh�z�sok ��ed r�sz�t helyezik
�zembe az �� szektorban� � mindenkori �rt�k�t a k�zponti tervez�
hat	s�g szabja meg� Nem t�telezz�k fel � konstans volt�t�

�� A t�ke nem k�pl�keny abban az �rtelemben� hogy amennyiben egy
berendez�st valamelyik szektorban �zembe helyeztek� az k�s�bb nem
vihet� �t a m�sikba�

�� C � Y�� teh�t a fogyaszt�si javak termel�s�t a �� szektor v�gzi� Az
el�z� feltev�sb�l k�vetkezik� hogy a brutt	 beruh�z�sok � � ��ed r�sze
ker�l a �� szektorban �zembe helyez�sre� azaz� I� � ��� ��Y��

�� �i az egyes szektorok amortiz�ci	s r�t�ja� 
gy a t�ke�llom�ny
mozg�segyenlete az egyes szektorokban a k�vetkez� form�ban 
rhat	 fel�
�Ki � Ii � �iKi

� �

�� A gazdas�g z�rt� teh�t t�kejavak k�lf�ldr�l nem import�lhat	k�

�� Az els� szektor kibocs�t�sa f�ggetlen a m�sodik termel�s�t�l� azaz
�Y���Y� � �� E f�ltev�s k�vetkezm�nye az� hogy az �sszkibocs�t�s
n�veked�se olym	don is v�gbemehet� hogy a fogyaszt�si cikkek termel�se
cs�kken� �s a munka �jratermel�s�hez sz�ks�ges szintet sem �ri el�

A beruh�z�sok n�veked�si r�t�ja az al�bbiak szerint vezethet� le� Vegy�k
az Y� � A�K� egyenlet mindk�t oldal�nak id� szerinti deriv�ltj�t� �K� �
�Y����K� miatt ezt a k�vetkez� m	don 
rhatjuk fel� �Y� � A�

�K� � �A�Y��
��A�K�� Mindk�t oldalt elosztva Y��gyel�

�Az egyes v	ltoz
k id� szerint vett deriv	ltj	t a szok	sos m
don a v	ltoz
 f�l tett
ponttal� n�vekedsi r	t	j	t pedig a v	ltoz
 f�l tett kalappal jel�lj�k�
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�Y� � �A� � ��� ��

A fogyaszt�s n�veked�si r�t�ja pedig a k�vetkez� megfontol�sok nyom�n
ad	dik� A C � A�K� egyenlet mindk�t oldal�t az id� szerint deriv�lva�
majd alkalmazva a �K� � �� � ��Y� � ��K� �sszef�gg�st� �C � A�

�K� �
A�	�����Y�� ��K�
� Mindk�t oldalt osztva C�vel� �s �gyelembe v�ve� hogy
Y� � A�K�� a fogyaszt�s n�veked�si r�t�ja a k�vetkez��

�C � ��� ��A�
K�

K�
� ��� ��

Ha teh�t a korm�nyzat a beruh�z�si javakat el��ll
t	 szektort prefer�lja�
azaz � �rt�k�t emeli� akkor ennek azonnali hat�sa a fogyaszt�s n�veked�si
r�t�j�nak cs�kken�s�ben jelentkezik� M�sr�szt a fogyaszt�s n�veked�si r�t�ja
ann�l magasabb �rt�khez tart� min�l magasabb a K��K� h�nyados �rt�ke�
Ez pedig ann�l magasabb� min�l nagyobb � �rt�ke�

Vezess�k be a k�t szektor kibocs�t�s�nak ar�ny�ra a k�vetkez� jel�l�st� z �
C�Y� � Y��Y�� Kiegyens�lyozott n�veked�sen azt �rtj�k� amikor ez az ar�ny
v�ltozatlan� Ekkor a k�t �gzazt termel�se azonos �temben n�vekszik� �Y� �
�Y�� �s 
gy �z � �� A �� �s �� egyenleteket felhaszn�lva �z � �Y� � �Y� �
�����A�K��K�� ����A�� ��� Figyelembe v�ve� hogy A�K��K� � A��z�
az al�bbi egyv�ltoz	s dinamikus rendszer ad	dik�

�z � ��� ��A�

z
� �� � �A� � ��� ��

Az im�nt mondottak szerint kiegyens�lyozott n�veked�s a �� dinamikus
rendszer �xpontj�ban van� Mivel � mindenkori nagys�g�t a k�zponti
tervez� hat	s�g szabja meg� a kiegyens�lyozott n�veked�s el�r�se z b�rmely
aktu�lis �rt�ke eset�n lehets�ges� Ehhez � �rt�k�t az al�bbiak szerint kell
megv�lasztani�

� �
A� � z��� � ���

zA� � A�
� ��

A �� egyens�lyi felt�telt kiel�g
t� �z� �� pontok halmaz�t t�ntett�k fel az ��
�br�n� Ez nem m�s� mint a �z � � nyugalmi vonal� Amint az �br�r	l l�that	�
z minden �rt�k�hez lehet tal�lni egy �s csak egy olyan � �rt�ket� mely a ��
rendszer egyens�ly�t biztos
tja�
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�� 	bra� Kiegyens�lyozott n�vekeds Feldman modelljben

A korm�nyzat teh�t k�pes � �rt�k�t �gy megv�lasztani� hogy az a
kiegyens�lyozott n�veked�st biztos
tsa� de m�sk�pp is d�nthet� A gazdas�g�
t�rt�netb�l ismert p�ld�ul Kaposi ������� hogy a szovjet gazdas�gban
a k�t vil�gh�bor� k�z�tt �z � � volt jellemz�� Ez azt jelenti� hogy az
els� szektor rendelkez�s�re �ll	 t�kejavak �llom�nya az er�ltetett iparos
t�s
k�vetkezt�ben gyorsabban n�tt a m�sodik szektor rendelkez�s�re �ll	
t�kejavak�n�l� a fogyaszt�s n�veked�si r�t�ja pedig elmaradt az els� szektor
kibocs�t�s�nak n�veked�si r�t�j�t	l�

A modell mozg�segyenlete a �� di�erenci�legyenlet� A stabilit�svizsg�lat
sor�n arra a k�rd�sre keress�k a v�laszt� hogy amennyiben valamilyen
exog�n hat�s kimozd
tja a gazdas�got a kiegyens�lyozott n�veked�si p�ly�r	l�
sz�ks�gess� v�lik�e � kor�bbi �rt�k�nek a m	dos
t�sa a kiegyens�lyozott
n�veked�s helyre�ll
t�sa �rdek�ben� A �� mozg�segyenlet a k�vetkez�
alakban 
rhat	 fel� �z � �����A����A��������z� Feltev�seink szerint ���
��A� � �� 
gy amennyiben �A�� ��� �� � �� a kiegyens�lyozott n�veked�si
p�lya � v�ltozatlan �rt�ke mellett stabil� Az im�nti egyenl�tlens�g pedig
biztosan teljes�l� ha a korm�nyzat � �rt�k�t a �� egyenlet felhaszn�l�s�val
hat�rozza meg� Neh�zs�g csup�n abban az esetben ad	dna� ha az im�nti
egyenl�tlens�g nem teljes�lne� Ez azt jelenten�� hogy a �zikai t�kejavak
�� szektorban �zembe helyez�sre ker�l� mennyis�ge nem elegend� az ott
k�pz�d� amortiz�ci	s vesztes�g p	tl�s�ra� Ezt a kev�ss� val	sz
n� esetet
nem vizsg�ljuk�

A kiegyens�lyozott n�veked�si p�lya stabilit�sa az �� �bra� alapj�n
is k�nynyen l�that	� Amennyiben ugyanis valamilyen exog�n t�nyez� z
�rt�k�t kimozd
tja a kiegyens�lyozott n�veked�st jelent� nyugalmi g�rb�r�l�
� v�ltozatlans�ga eset�n a �� egyenlet szerint olyan folyamatok indulnak
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be� melyek a gazdas�got a kiegyens�lyozott n�veked�s ir�ny�ba terelik�
Nem rontja a modell stabilit�si tulajdons�gait az sem� ha �z � � eset�n
a korm�nyzat cs�kkenti � �rt�k�t� �z � � eset�n pedig n�veli� Egy
ilyen korm�nyzati politika a legegyszer�bben a �� � 	�z di�erenci�legyenlet
seg
ts�g�vel modellezhet�� ahol 	 negat
v param�ter�

Az �� �s �� egyenletek szerint Feldman modellje endog�n n�veked�si modell�
mely tartalmazza a kiegyens�lyozott n�veked�s lehet�s�g�t� az egyens�lyi
n�veked�si p�lya pedig stabil� Ismert tov�bb��� hogy a neoklasszi�
kus modell meglehet�sen lassan konverg�l az egyens�lyi helyzet fel�� �
nagys�g�nak �tmeneti megv�ltoztat�sa r�v�n modell�nkben a korm�nyzat
most k�pes a konvergencia gyors
t�s�ra� Ha pedig a gazdas�gpolitika
sz�m�ra elfogadhatatlan �Y� egyens�lyi nagys�ga� akkor � �rt�k�nek n�vel�se
r�v�n lehets�ges a beruh�z�sok n�veked�si r�t�j�nak emel�se� Ennek
�ra azonban a fogyaszt�s n�veked�si r�t�j�nak �tmeneti cs�kken�se� A
gazdas�gi n�veked�s �s az egyes szektorok egyenl�tlen n�veked�se k�zti
�tv�lt�st a �� �bra szeml�lteti� melyen a fogyaszt�s n�veket�si r�t�j�nak
id�beli alakul�s�t t�ntett�k fel � k�l�nb�z� �rt�kei mellett� A v
szintes
tengelyen egy�egy oszt�sk�z egy�egy �vtizedet jelent� a f�gg�leges tengelyen
�t sz�zal�kpontot� Amint az �br�n l�that	� a fogyaszt�s n�veked�si �teme
csak lassan stabiliz�l	dik� �s bizonyos k�s�ssel z�rk	zik fel a beruh�z�s
n�veked�si r�t�j�hoz� Ez a k�s�s ann�l nagyobb� min�l magasabban
hat�rozza meg a k�zponti tervez� hat	s�g � �rt�k�t� melyet az �br�n
konstansnak tekint�nk�

J	l meg�gyelhet� az �br�n� hogy min�l magasabb n�veked�si p�ly�ra �ll
tja
a k�zponti tervez� hat	s�g a gazdas�got� ann�ll lassabban z�rk	zik fel
a fogyaszt�si javakat el��ll
t	 �gazat kibocs�t�s�nak n�veked�si r�t�ja a
beruh�z�si javakt el��ll
t	 �gazat�hoz� ann�l tov�bb tart teh�t� �s ann�l
jelent�sebb az egyes szektorok n�veked�si �temei k�zti k�l�nbs�g�

A modell egy�bk�nt der�l�t	 k�vetkeztet�sei �les ellent�tben �llnak a
Harrod k�zismert ����� �s ����� modellje �ltal adott progn	zissal� Ez
az ellent�t ann�l is ink�bb �gyelemre m�lt	� mivel az itt alkalmazott
termel�si f�ggv�nyek form�lisan a Harrod �ltal is alkalmazott Leontief t
pus�
termel�si f�ggv�nnyel azonosak� ha feltessz�k� hogy �L � �� E f�ltev�s a
szocialista gazdas�gok �p
t�s�nek korai szakasz�ra biztosan helyt�ll	� mivel

�Pl� Barro s Sala�i�Martin ������� Ezen k�v�l az ott alkalmazott elhat	rol	st k�vetve
soroltuk Feldman modelljt az endogn n�vekedsi modellek oszt	ly	ba�
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�� 	bra� A fogyazt	s n�vekedsi r	t	j	nak alakul	sa

a munka militariz�l�sa� a n�k termel�sbe t�rt�n� bevon�sa megteremtette a
foglalkoztat�s extenz
v b�v
t�s�nek a lehet�s�g�t� Annak oka� hogy k�tszek�
torosAK modell�nk progn	zisa optimista� egyr�szt a v�llalkoz	i v�rakoz�sok
�gyelmen k
v�l hagy�s�ban keresend�� Ismert� hogy Harrod modellj�ben
a v�llalkoz	i v�rakoz�sok mik�nt destabiliz�lj�k a gazdas�got� A tervezett
gazdas�gban azonban minden megtakar
t�s automatikusan beruh�z�ss�
v�lik� �s a modell azt is felteszi� hogy nem sz�letnek t�ves beruh�z�si
d�nt�sek�

M�sr�szt � �rt�k�nek el�
r�sa sor�n a k�zponti tervez� tulajdonk�ppen a
megtakar
t�si h�nyad nagys�g�t hat�rozza meg� Ez a k�vetkez�k�ppen
l�that	 be� De�n
ci	 szerint s � S�Y �s I � S miatt s � I�Y �
Az �sszkibocs�t�s az egyes szektorok kibocs�t�sainak �sszegek�nt ad	dik�
k�vetkez�sk�pp� Y � Y��Y�� �s 
gy s � I��Y��Y��� Tegy�k fel� hogy a k�t
szektor azonos technol	gi�val termel� ekkor� A � A� � A�� tov�bb� I � Y�
miatt

s �
Y�
A

Y�
A
� Y�

A

�

Mivel pedig Ki � Yi�Ai ahol� i � �� ��� a megtakar
t�si h�nyadra azt
kapjuk� hogy

s �
K�

K� �K�
�
K�

K
�
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Amennyiben � �rt�ke konstans� ez de�n
ci	 szerint a K��K h�nyadossal
egyenl�� Mindezek miatt a k�zponti tervez� tulajdonk�ppen a
megtakar
t�sok nagys�g�t szab�lyozza�

A Feldman modellj�b�l ad	d	 der�l�t	 progn	zis azonban �pp�gy inkonzisz�
tens a gazdas�gt�rt�neti t�nyekkel� mint a postkeynesi teoretikusok pesszi�
mista el�rejelz�sei� Az inkonzisztencia oka Harrod �s Domar modelljeivel kap�
csolatban ismert� Jones ����� szerint e konstrukci	k �gyelmen k
v�l
hagyt�k a gazdas�g stabiliz�l�sa �rdek�ben rendszeresen �s sikeresen
alkalmazott keynesi�nus korm�nyzati beavatkoz�sokat� Arra a k�rd�sre�
hogy Feldman modellj�nek mely saj�toss�gai vezettek oda� hogy a kibocs�t�s
hossz� t�v� id�sora egyetlen tervgazd�lkod�st folytat	 orsz�gban sem alakult
a modell el�rejelz�s�nek megfelel�en� nem ad v�laszt v�laszt az irodalom� Egy
lehets�ges v�lasz megkeres�s�re tesz�nk k
s�rletet a jelen szakasz h�tral�v�
r�sz�ben�

Az �� egyenletb�l l�that	� hogy gazdas�gi n�veked�s csakis abban az eset�
ben lehets�ges� ha �A� � �� teljes�l� Pl� Kaposi ����� �s �����
k�nyveib�l tudjuk� hogy ez a felt�tel teljes�lt mind a szovjet� mind pedig
a magyar szocialista gazdas�g �p
t�s�nek els� �t�ves tervei sor�n� Legal�bbis
erre kell k�vetkeztetn�nk a beruh�z�soknak ezen id�szakban v�gbement
n�veked�s�b�l� Ismert az is� hogy ezt az id�szakot a t�kejavakat el��ll
t	
szektor gyorsabb n�veked�se� azaz �z � � jellemezte� Probl�m�nk az� hogy
mi�rt ker�ltek a tervezett gazdas�gok az �� �br�n bemutatott g�rbe f�l�tti
r�gi	b	l a g�rbe alatti r�gi	ba� �s ha m�r odaker�ltek� milyen hat�sok
k�vetkezt�ben v�lt m�k�d�sk�ptelenn� a �� mozg�segyenlet �ltal le
rt
stabiliz�l	 mechanizmus� E sorok 
r	ja �gy v�li� hogy ezek a hat�sok vezettek
a tervezett gazdas�gok �sszeoml�s�hoz� M�g �lesebben megfogalmazva a
k�rd�st� az a k�vetkez�k�ppen hangzik� Figyelembe v�ve az �� egyenletben
A� alacsony �s �� magas �rt�k�t� mi�rt nem val	sult meg hossz� t�von
legal�bb egy alacsony �tem�� stabil n�veked�s� ha m�r egyszer siker�lt
a k�t �gazat egyidej� n�veked�s�t biztos
tani� A k�rd�s megv�laszol�s�t
k�t t�nyez� teszi neh�zz�� Egyr�szt a szocialista gazdas�gok mindv�gig
igyekeztek � �rt�k�t a lehet� legmagasabb szinten tartani� M�sr�szt a
�� egyenlet szerint z n�veked�se hossz� t�von a fogyaszt�s n�veked�si
r�t�j�nak emelked�s�t is maga ut�n vonja� V�lem�nyem szerint a v�lasz
ott keresend�� hogy a val	s�gban egyenl�tlens�g form�j�ban teljes�ltek a
modell feltev�sei k�z�l az �� pontban fel
rt egyenletek� Ez azt jelenti�
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hogy az �� szektor �ltal el��ll
tott term�kmennyis�g egy r�sze sem a
t�ke�llom�ny n�vel�s�re� sem pedig az amortiz�ci	s vesztes�gek p	tl�s�ra
nem volt alkalmas egyik szektorban sem� Annak magyar�zata� hogy ez a
helyzet mik�nt alakulhatott ki� a tervezett gazdas�g m�k�d�s�nek m�lyebb
elemz�s�t ig�nyli� ami megtal�lhat	 Kornai ����� k�nyv�ben�

T�ved�s lenne azt hinni� hogy Kornai meg�llap
t�sainak mindegyike
kiz�r	lag a tervezett gazdas�gra lenne jellemz�� Kornai ����� cikk�ben
meg�llap
tja� hogy a fejlett piacgazdas�gokban �vsz�zados trend a v�llalatok
k�lts�gvet�si korl�tj�nak puhul�sa� �s e tendencia okait is felsorolja�
Ugyanakkor Kornai ����� szerint a posztszocialista orsz�gokban� egy ezzel
a trenddel ellent�tes tendencia zajlik� Ennek alacsony sebess�g�re lehet
k�vetkeztetni pl� Gray �s szerz�t�rsainak ����� empirikus vizsg�lat�b	l�
A partikul�ris v�llalati �rdekek rendk
v�l mark�nsan jelentek meg p�ld�ul a
magyarorsz�gi privatiz�ci	 sor�n� Ezzel kapcsolatban is igen tanuls�gosak
Voszka ������ ����� munk�i� Ugyanakkor Fama �s French �����
Egyes�lt �llamokra vonatkoz	 vizsg�l	d�sai szerint a tulajdonosok k�pesek
hat�konyan korl�tozni a v�llalati menedzserek �rdek�rv�nyes
t� k�pess�g�t�

Kornai k�vetkeztet�sei d�nt� m�rt�kben a puha v�llalati k�lts�gvet�si
korl�t feltev�s�n alapultak� Ez�rt �rdemel k�l�n�s �gyelmet az im�nt
eml
tett megjegyz�s a k�lts�gvet�si korl�t puhul�s�nak tendenci�j�val
kapcsolatban� Maskin ����� alapj�n �gy t�nik� a jelens�g mindink�bb
az �rdekl�d�s k�z�ppontj�ba ker�l� P�ld�ul Duggan ����� a korm�nyzat
�ltal m�k�dtetett k	rh�zak puha k�lts�gvet�si korl�tj�ban l�tja annak
ok�t� hogy az eg�szs�g�gyre ford
tott k�zkiad�sok jelent�s n�vel�se
sem eredm�nyezi a szeg�nyek eg�szs�g�gyi helyzet�nek javul�s�t Nagy�
Brittanni�ban� Maskin ����� szerint k�l�n�s jelent�s�ge van a puha
k�lts�gvet�si korl�t probl�m�j�nak az �tmeneti gazdas�gokban�

Mindezek alapj�n az el�z�ekben t�rgyalt k�tszektoros AK modellbe
most bevezetj�k a puha v�llalati k�lts�gvet�si korl�tot �s a restrikci	s
kamp�nyokkal oper�l	 gazdas�gpolitik�t� I tov�bbra is a termel�t�ke
n�vel�s�re vagy p	tl�s�ra alkalmas brutt	beruh�z�sok nagys�g�t jel�li� azaz
I � �K�� �K����K����K�� A puha k�lts�gvet�si korl�t k�vetkezt�ben fell�p�
korl�tlan beruh�z�si �hs�g miatt azonban az �� szektor kibocs�t�s�nak egy
r�sze olyan beruh�z�sokban �lt testet� melyek egyik szektorban sem n�velik a
termel�t�ke �llom�ny�t� 
gy I � Y�� A k�l�nbs�g azon elhib�zott beruh�z�si
d�nt�sekb�l ad	dik� melyek kiz�r	lag partikul�ris v�llalati vagy �gazati
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�rdekeket szolg�lnak� de kapacit�sb�v
t� hat�suk nincs�� Ez a k�l�nbs�g
ann�l nagyobb� min�l ink�bb teret enged a k�zponti tervez� hat	s�g a
v�llalatok beruh�z�si �hs�g�nek� teh�t min�l nagyobb � �rt�ke� Mindezek
miatt az �� szektor kibocs�t�sa �s a brutt	beruh�z�sok k�z�tt az al�bbi
�sszef�gg�s �rv�nyes�

I � ��� ���Y��

ahol 	 � � azt mutatja� hogy mennyire er�teljesen �rv�nyes�lnek a puha
k�lts�gvet�si korl�ttal kapcsolatban eml
tett tendenci�k� 	 � � eset�n ezek
egy�ltal�n nem �rv�nyes�lnek� N�mi egyszer�s
t�ssel 	 a k�lts�gvet�si korl�t
puhas�g�nak m�r�sz�mak�nt is �rtelmezhet�� 	 � � eset�n a k�lts�gvet�si
korl�t nem t�k�letesen kem�ny� Ekkor az �� szektor kibocs�t�s�nak ann�l
nagyobb r�sze v�sz k�rba� min�l er�teljesebben prefer�lja a gazdas�gir�ny
t�s
az �� szektort� azaz min�l nagyobb � �rt�ke� Ez�rt jelenik meg � a jobb
oldalon �ll	 szorzat els� t�nyez�j�ben� Elv�gezve most a szakasz elej�n
v�grehajtott �talak
t�sokat� az �� egyenlet helyett a k�vetkez�t 
rhatjuk�

�Y� � ���� ���A� � ��� ��

A �� egyenlet helyett pedig�

�C � �Y� � ��� �����
A�

z
� ��� ��

Tov�bbra is �rv�nyes� hogy �z � �Y� � �Y�� �s 
gy a �� di�erenci�legyenlet
helyett z al�bbi mozg�segyenlet�t kapjuk�

�z � ��� ���	��� ��A� � �A�z
� ��� � ���z� ��

A stop�go gazdas�gpolitika modellez�s�hez sz�ks�ges tov�bb� bevezetni a
modellbe � mozg�segyenlet�t� Legyen az egyszer�s�g �rdek�ben C��� �
�� Feltessz�k� hogy a k�zponti tervez� akkor kezdem�nyez f�lmonet�ris
restrikci	t�� ha a fogyaszt�s egy kritikus szint al� esik� azaz C � � � d
teljes�l� ahol � � d � � a t�rsadalom t�r�shat�r�t sz�mszer�s
t� konstans�

�Egyes vlemnyek szerint ilyen beruh	z	s napjainkban pld	ul a f�v	rosi ngyes metr

p�tse�

�A flmonet	ris restrikci
 fogalm	t So
s ������ k�nyvben vezette be� Kornai pedig
������ a beruh	z	sok visszafog	s	nak sz	mos tov	bbi ok	t sorolja fel�

��



A restrikci	 C � ��d el�r�s�ig tart� �s ennek sor�n �� � �
�� Ha a k�zponti
tervez� nem avatkozik be� szabadon �rv�nyes�l az expanzi	s k�nyszer mind a
v�llalatok� mind pedig a gazdas�gir�ny
t�si hierarchia cs�cs alatti szintjein�
Ennek k�vetkezm�nyek�nt �� � 
�� 
�� 
� � �� �s a kamp�nyszer� restrikci	k
miatt� 
� � 
�� Ezek a feltev�sek egy�bk�nt ellent�tesek az eredeti modell
�� pontban ismertetett feltev�s�vel� Mindezek alapj�n � mozg�segyenlete a
k�vetkez��

�� �

�

�� ha C � �� d�
�
�� ha C � �� d�

��

A �� �s �� di�erenci�legyenletek �ltal de�ni�lt dinamikus rendszernek nincs
egyens�lyi pontja� Ennek oka� hogy � mozg�segyenlet�b�l k�vetkez�en
�� � � nem fordulhat el�� A rendszer dinamik�j�r	l sz�m
t	g�pes
szimul�ci	 r�v�n nyerhet�k bizonyos inform�ci	k� Ezek szerint a gazdas�g
�sszeoml�s�hoz tart	� illetve azt elker�l� n�veked�si p�ly�k egyar�nt
kialakulhatnak� Az �sszeoml�s fel� tart	 n�veked�si p�ly�k ment�n eleinte
a beruh�z�sok n�mi ingadoz�s�val � � � �s z � �� azaz a t�kejavakat
el��ll
t	 szektor n�veked�se el�bb�ut	bb messze elmarad a fogyaszt�si
javakat el��ll
t	 szektor�t	l� �s ez az �gazatk�zi egyenl�tlens�g vezet a
gazdas�g �sszeoml�s�hoz� Az �sszeoml�st elker�l� n�veked�si p�ly�kon ez
az egyenl�tlens�g egy csek�ly m�rt�k� ingadoz�sra �ll be� Hogy milyen
p�lyag�rb�re ker�l a gazdas�g� egyr�szt az idul	 �llapot megv�laszt�s�t	l�
m�sr�szt a modell param�tereinek �rt�k�t�l f�gg� A szimul�ci	 eredm�nyei
szerint az �sszeoml�s elker�lhet�

�� � indul	 �rt�k�nek magasabb szinten t�rt�n� megv�laszt�s�val� azaz
er�ltetett iparos
t�s r�v�n� Ez azonban a �� �bra szerint az egyes
szektorok n�veked�se k�zti egyenl�tlens�g hosszabb fennmarad�s�t
eredm�nyezi�

�� a k�lts�gvet�si korl�t kem�ny
t�se r�v�n�

�� fejlettebb termel�si technol	gia alkalmaz�s�val�

Az er�ltetett iparos
t�s politik�j�val szemben a �� �s �� pontban
k�vetett gazdas�gpolitika z �rt�k�t stabiliz�lva a k�t �gazat k�z�tt fenn�ll	
egyenl�tlens�get cs�kkenti�
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Ezek az eredm�nyek f�lvetik a k�rd�st� hogy kaotikusnak tekinthet��e a ��
�s �� di�erenci�legyenletek �ltal de�ni�lt dinamikus rendszer� Simonovits
����� k�nyv�ben de�ni�lja a dinamikus rendszerek topologikusan kaotikus
�s val	ban kaotikus jelleg�t� T�bb szimul�ci	t elv�gezve �gy t�nik� hogy
a rendszer viselked�se nem nevezhet� topologikusan kaotikusnak� mert az
aciklikus p�ly�k nem t�rnek el hat�rozottan egym�st	l� Az sem �ll
that	�
hogy a rendszer val	ban kaotikus lenne� mivel az aciklikus p�ly�k nem
korl�tosak� Igaz viszont� hogy az egym�s k�zel�b�l indul	 p�ly�k nem
mindig maradnak k�zel egym�shoz� �s ha z �rt�k�t fel�lr�l korl�tozzuk�
val	ban kaotikus rendszert kapunk� Ehhez a �� mozg�segyenlet al�bbi
�t
r�sa sz�ks�ges�

�z �

�
��� ���	��� ��A� � �A�z
� ��� � ���z� ha z � z�

�� ha z � z�

A z � z� esetben a k�t �gazat kibocs�t�sa k�zti elt�r�s olyan m�rt�k�� ami
a gazdas�g �sszeoml�s�t vonja maga ut�n�

�� Dezaggreg�l�s r�gi�k szerint

A n�veked�si p	lusok fogalm�t Perroux ����� vezette be� r�mutatva� hogy
a gazdas�gi n�veked�s bizonyos z	n�kb	l ered� �s az egyes z	n�kban elt�r�
intenzit�ssal megy v�gbe� Perroux cikk�ben z	n�kon f�ldrajzi r�gi	kat �rt�
de ha az egyes �gazatokat tekintj�k  z	n�knak!� akkor az el�z� szakaszb	l
k�vetkezik� hogy a n�veked�s a beruh�z�si javakat el��ll
t	 szektorb	l�
Perroux kifejez�s�vel �lve z	n�j�b	l ered� Ebben a szakaszban azonban
a z	n�kat nem �gazati� hanem f�ldrajzi ism�rvek alapj�n k�l�n
tj�k el
egym�st	l�

A Perroux �ltal meg�gyelt jelens�get Kuznets ����� cikk�ben a
k�vetkez�k�ppen magyar�zza� Az egyes r�gi	k a gazdas�gi fejl�d�s k�l�nb�z�
szakaszaiban tartanak� A fejl�d�s korai szakaszn�ban a munka a nagyobb
termel�kenys�g�� ipari szektorokba �ramlik� Mivel az ipari tev�kenys�g a
t�rben koncentr�l	dik� az ipari z	n�kban k�pz�d� j�vedelem magasabb� mint
azokban a r�gi	kban ahonnan a munka elv�ndorol� Ennek k�vetkezt�ben
a r�gi	k k�zti j�vedelmi egyenl�tlens�gek n�vekednek� A fejl�d�s k�s�bbi
szakasz�ban azonban� amikor a termel�kenyebb szektor v�lik meghat�roz	v��
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	E

�� 	bra� Az interregion	lis j�vedelmi egyenl�tlensgek
s a gazdas	gi n�vekeds �sszef�ggse

a munka tov�bbi interregion�lis reallok�ci	ja sz�ks�gtelenn� v�lik� ez�rt az
egyes z	n�k k�z�tt fenn�ll	 j�vedelemk�l�nbs�gek m�rs�kl�dnek�

Az elmondottakat a �� �bra szeml�lteti� ahol a n�veked�i �temet a v
zszintes�
a r�gi	k k�zti j�vedelemk�l�nbs�g nagys�g�t pedig a f�gg�leges tengelyen
t�ntett�k fel� A fejl�d�s korai szakasz�ban a g�rbe pozit
v meredeks�g�
�g�n van a gazdas�g� a k�s�bbi szakaszban a negat
v meredeks�g�re ker�l�

A n�veked�si p	lusok jelens�g�nek di�erenci�ltabb magyar�zat�t adja
Martin ����� modellje� melynek seg
ts�g�vel vizsg�lhat	 az a k�rd�s�
hogy alkalmas korm�nyzati beavatokz�s r�v�n m�rs�kelhet��e a r�gi	k
k�zti j�vedelemk�l�nbs�g� Egy ilyen beavatkoz�snak Kuznets magyar�zata
alapj�n els�sorban akkor van jelent�s�ge� ha a termel�kenyebb szektor
meghat�roz	v� v�l�s�b	l ad	d	 kiegyenl
t�d�s bek�vetkezt�ig h�tra l�v� id�
politikai szempontb	l �pp�gy nehezen v�llalhat	� mint a fogyaszt�s gyorsabb
n�veked�s�ig h�tra l�v� id� a �� �br�n bemutatott �tv�lt�s eset�n�

Modellj�ben Martin k�t r�gi	ra osztja a gazdas�got� az egyiket "szaknak� a
m�sikat pedig D�lnek nevezi� Felteszi tov�bb�� hogy a region�lis j�vedelem
inici�lis szintj�t�l eltekintve a k�t r�gi	 t�k�letesene egyforma� Mindk�t
r�gi	ban azonos L mennyis�g� munka �ll a termel�szektor rendelkez�s�re�
�s a munka szektorok k�zti mobilit�s�ra nincs lehet�s�g�

A h�ztart�sok preferenci�it az al�bbi hasznoss�gi f�ggv�ny fejezi ki�

U �

Z
�

�

e��t ln
�
D�t��Y �t����

�
dt� ��

ahol Y a homog�n agr�rterm�kb�l elfogyaszt�sra ker�l� mennyis�g� � � � �
� az id�preferencia r�t�ja� 	 pedig a preferenci�kat kifejez� param�ter� D
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az �sszetett j	sz�g mennyis�ge� melyr�l Dixit �s Stiglitz ����� koncepci	j�t
k�vetve feltessz�k� hogy azt t�bb f�le v�ltozatban lehet elk�sz
teni�

D�t� �

�
�N�t�X

i��

Di�t�
�� �

�

�
�

�

�� �
�

� ���

ahol N�t� azon term�kv�ltozatok sz�ma� melyeket a gazdas�g a t id�pontban
rendelkez�sre �ll	 m�szaki� technikai ismeretek birtok�ban k�pes el��ll
tani�
A technikai halad�s k�vetkezt�ben� �N � �� � a helyettes
t�s rugalmass�ga
az �sszetett term�k egyes v�ltozatai k�z�tt� Mivel ezek egym�s k�zeli
helyettes
t�i� feltessz�k� hogy � � �� Ezzel szemben a helyettes
t�s
rugalmass�ga a homog�n agr�rterm�k �s az �sszetett javak k�z�tt� amint
a �� hasznoss�gi f�ggv�nyb�l l�that	� �ppen egys�gnyi�

Jel�lje E az egy f�re es� �sszes re�lfogyaszt�s nagys�g�t az �szaki r�gi	ban�
�rm�rc�nek tekintve a homog�n agr�rterm�ket� ekkor�

E �
nX
i��

DpiDi �
NX

j�n��

l p
�

jDj � Y� ���

ahol n az �sszetett j	sz�gb	l "szakon� N � n pedig a D�len el��ll
tott
k�l�nb�z� term�kfajt�k sz�ma� Term�szetesen� � � n � N �� Az egyszer��
homog�n j	sz�got �rm�rcej	sz�gnak tekintve legyen az "szakon el��ll
tott
�sszetett j	sz�g �ra az �szaki r�gi	ban pi� a D�len el��ll
tott �sszetett j	sz�g
�ra pedig az �szaki r�gi	ban p�j � Jel�lje D az intraregi�nis tranzakci	s
k�lts�gek �tlagos nagys�g�t "szakon� l pedig az interregion�lis tranzakci	k
�tlagos k�lts�g�t� Ezek az �szaki r�gi	 infrastruktur�lis ell�totts�g�val �llnak
�sszef�gg�sben� illetve a k�t r�gi	 k�zti k�zleked�st t�mogat	 infrastrukt�ra
sz
nvonal�val� Jel�lje tov�bb� Dk az �sszetett j	sz�g k�adik v�ltozat�b	l
el��ll
tott mennyis�get� k � n eset�n a sz	ban forg	 �sszetett j	sz�got
"szakon �ll
tott�k el�� n � k � N eset�n pedig d�len� Y az egyszer�
homog�n j	sz�gb	l "szakon el��ll
tott mennyis�get jel�li� A homogenit�s
miatt ez a j	sz�g nem vesz r�szt az interregi	n�lis tranzakci	kban�

Feltessz�k� hogy a homog�n agr�rterm�k el��ll
t�s�hoz kiz�r	lag muk�t kell
felhaszn�lni� �s a termel�s a t�k�letes verseny felt�telei k�z�tt megy v�gbe�
konstans sk�lahozad�k �s a munka egys�gnyi hat�rtermel�kenys�ge mellett�
Feltessz�k tov�bb�� hogy a mindk�t r�gi	ban azonos b�rr�ta egys�gnyi�

��



Az �sszetett j	sz�got mindk�t r�gi	ban egy�egy monopolisztikusan versenyz�
ipar�g termeli� Feltessz�k� hogy minden egyes v�llalat kiz�r	lag a saj�t
term�kv�ltozat�t �ll
tja el� n�vekv� sk�lahozad�k mellett� Egy �j v�ltozat
termel�s�nek beind
t�s�hoz egys�gnyi t�ke sz�ks�ges� Ebb�l v�s�rolja meg a
v�llalkoz	 a term�kv�ltozat gy�rt�s�hoz sz�ks�ges szabadalmi jogot� valamint
a �zikai t�kejavakat�

Ezut�n k�vetkezik a telephely megv�laszt�sa� Ennek sor�n a v�llalkoz	nak el
kell d�ntenie� melyik r�gi	ba telep
ti az �zemet� Feltessz�k� hogy amennyiben
nem a lak	hely�vel megegyez� r�gi	ba telep
ti� akkor a monopolista pro�tot
k�lts�gmentesen k�pes reptri�lni� Jel�lje H� az �szaki r�gi	 lakosai
birtok�ban l�v� t�ke indul	 �llom�ny�t� �s tegy�k fel� hogy H� � H�

� � ahol
a jobb oldalon a D�len �l�k inici�lis t�kevagyona �ll� Az elmondottakb	l
k�vetkezik� hogy N � n� n� � H� �H�

� �

Jel�lje x a valamely v�llalat �ltal el��ll
tott �sszetett term�k mennyis�g�t� �s
tegy�k fel� hogy egyetlen ilyen term�kegys�g el��ll
t�sa � mennyis�g� munka
felhaszn�l�s�t teszi sz�ks�gess�� Mivel a pro�tmaximumot biztos
t	 �r a
p� � ������ �� formula alapj�n ad	dik� a v�llalat m�k�d�se sor�n k�pz�d�
monopolista pro�t nagys�ga�

� � px� �x �
�x

� � �
���

Ez a pro�tf�ggv�ny egyszer�s�ge ellen�re kiel�g
ti a legfontosabb mikro�kon	miai
k�vetelm�nyeket�

�� Min�l k�nnyebben helyettes
thet� a sz	ban forg	 term�kv�ltozat� ann�l
kisebb a pro�t�

�� A helyettes
t�s egys�gnyi rugalmass�ga eset�n a pro�t z�rus�

V�g�l feltessz�k� hogy mindk�t r�gi	ban l�tezik egy kock�zatmentes
befektet�si eszk�z� A t�k�letes arbitr�zs biztos
tja az egys�ges r kamatl�b
kialakul�s�t� Figyelembe v�ve a h�ztart�sok �� hasznoss�gi f�ggv�ny�t
l�that	� hogy a hat�rhaszon fogyaszt�s szerint vett rugalmas�ga� ��� ez�rt
az intertempor�lis haszonmaximaliz�s feltev�s�b�l �E � �E� � r � � ad	dik
L�sd pl� Barro �s Sala�i�Martin ������� Mivel egyens�lyban �E � �� ekkor�
r � �

��



Legyen 
 � n�N � ekkor 
 az �sszetett javak termel�s�nek "szakra
t�rt�n� koncentr�l	d�s�t m�ri� Mivel feltev�s�nk szerint a t�ke r�gi	k k�zti
�raml�s�nak nincs akad�lya� egyens�ly eset�n az egyes r�gi	kban m�k�d�
v�llalatok tev�kenys�ge sor�n azonos pro�tnak kell k�pz�dnie� �� � ��
Ebben a helyzetben egyetlen v�llalkoz	 sem k
v�nja a termel�st egyik r�gi	b	l
a m�sikba �ttelep
teni� Az egyens�ly m�sik felt�tele term�szetesen a piacok
megtisztul�sa� Mindezek alapj�n "szak egyens�lyi r�szesed�se az �sszetett
javak termel�s�b�l�
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� �D�
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� �l�
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��� �E� �l�
���

�D�
���

� �l�
��� � ���

ahol a �E � E��E � E�� v�ltoz	 "szak r�szesed�s�t fejezi ki a megtermelt
�sszes j�vedelemb�l�

A v�llalatok optimlis m�rete mink�t r�gi	ban egyar�nt�

x � 	L
� � �

��

E � E�

N
���

Az innov�ci	s szektorban az �sszetett term�k egy �jabb v�ltozat�nak az
el��ll
t�s�hoz ��nmennyis�g� munka sz�ks�ges "szakon� �s ��n� mennyis�g�
munka D�len� Az innov�ci	s k�lts�gek ezek szerint ford
tottan ar�nyosak
az adott r�gi	ban tev�kenyked� v�llalatok sz�m�val� ami a lok�lis spillover
hat�s �gyelembev�tel�t jelenti� Mindebb�l az k�vetkezik� hogy racion�lis az
innov�ci	s tev�kenys�get teljes eg�sz�ben "szakra telep
teni� A tov�bbiakban
feltessz�k� hogy ez a helyzet�

Jel�lje v egy v�llalat piaci �rt�k�t� Ha most eltekint�nk a r�szv�nyek �s a
kock�zatmentes befektet�s k�zti �tv�lt�s k�lts�g�t�l� akkor �

r � �v �
�

v
� ���

mivel egy v�llalat piaci �rt�k�t a j�v�beni pro�tok diszkont�lt �sszegek�nt
hat�rozzuk meg� Ha most szabad a bel�p�s az innov�ci	s szektorba� �s 
gy
az ott k�pz�d� pro�t z�rus� akkor a v�llalat �rt�ke� v � ��n� Ezek szerint
a gazdas�g egyens�lyi n�veked�si r�t�ja a k�vetkez� �sszef�gg�sek szerint
ad	dik� g � �N�N � �n�n � � �v�v
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A munkapiaci egyens�ly felt�tele�

�L � �
�N

n
� LY � LY � �N�x�

ahol a bal oldalon a teljes gazdas�g munkak
n�lata �ll� a jobb oldalon
pedig rendre� az innov�ci	s szektor munkakereslete� a homog�n agr�rtem�ket
termel� v�llalkoz�sok munkakereslete "szakon �s D�len� v�g�l az �sszetett
javakat el��ll
t	 �gazat munkakereslete a k�t r�gi	ban egy�tt� A fentiek
alapj�n az egyens�lyi n�veked�si r�ta�

g �
�	L
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� � 	

�
��

"szak �sszt�k�b�l t�rt�n� r�szesed�s�nek jel�l�s�re vezess�k be a h � H�N
szimb	lumot� Ha az inici�lis j�vedelem szintje "szakon magasabb� akkor
h� �E � ��� �s 
gy az interregion�lis j�vedelmi egyenl�tlens�g�

�E �

L� ��h

�
L� �h
���

Mell�zve a r�szletes matematikai levezet�seket� melyek Martin �����
cikk�ben megtal�lhat	k� a modellben az al�bbi �sszef�gg�sek ad	dnak�

A hazai piac hat�sa

Ann�l nagyobb m�rt�kben koncentr�l	dik az �sszetett javak termel�se
"szakra� min�l

�� nagyobb "szak r�szesed�se a k�t r�gi	 �sszes j�vedelm�b�l� hiszen
v�rhat	an ann�l t�bb �sszetett term�ket fognak eladni "szakon�

�� magasabbak D�len az intraregion�lis tranzakci	s k�lts�gek�

�� alacsonyabbak az interregion�lis tranzakci	s k�lts�gek�

��



K�pletben�
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Az fh f�ggv�ny egyes v�ltoz	i szerint vett parci�lis deriv�ltak el�jel�t a
v�ltoz	k alatt t�ntett�k fel�

Spillover hat�s

A modellben a gazdas�gi n�veked�s �tem�t az innov�ci	s folyamat sebess�ge
hat�rozza meg� Ez az �sszetett term�k �jabb v�ltozatainak gyorsabb
�tem� n�veked�s�t jelenti� ami form�lisan n �s N gyorsabb n�veked�sek�nt
�rtelmezhet�� Ann�l gyorsabb ezek szerint a a gazdas�g n�veked�se � min�l

�� er�teljesebben koncentr�l	dik az �sszetett javak termel�se �szakra�
Ennek magyar�zata az� hogy az alacsonyabb innov�ci	s k�lts�gek
miatt az �sszetett j	sz�g �jabb v�ltozatainak kifejleszt�se kiz�r	lag
"szakon zajlik� R�szben az ezt v�gz�k� r�szben pedig a termel�sben
r�szt vev�k munkahelyen k
v�l is v�gzett inform�lis tud�stranszfer
tev�kenys�ge k�vetkezt�ben az �szaki dolgoz	k a d�liekn�l nagyobb
tud�ssal rendelkeznek� 
gy hat�konyabban foglalkoztathat	k nem csak
az innov�ci	s� de a termel� szektorban is� A munka magasabb
hat�konys�ga pedig gyorsabb gazdas�gi n�veked�st eredm�nyez�

�� alacsonyabb az innov�ci	 ��val jel�lt k�lts�ge� Ez az �sszef�gg�s el�gg�
k�zenfekv� ahhoz� hogy k�l�n�sebb komment�rt nem ig�nyel�

A parci�lis deriv�ltak el�jel�t az el�z� �sszef�gg�shez hasonl	 m	don jel�lve�

g � �N � �n � fs� 
� �
� �

� ���

��



Versenyhat�s

Ann�l nagyobb m�rt�kben r�szesedik "szak a megtermelt �sszes j�vedelemb�l

�� min�l lassabb a gazdas�g n�veked�se� Ennek oka az� hogy min�l
gyorsabb a n�veked�s ann�l er�teljesebb a verseny "szakon� ez�rt ann�l
�rdemesebb az �jabb term�kv�ltozat gy�rt�s�t D�lre telep
teni�

�� Min�l nagyobb r�sze koncentr�l	dik a teljes t�ke�llom�nynak "szakra�

Ezek szerint�

�E � fc� g� h
� �

� ���

A modell h�rom endog�n v�ltoz	ja a fenti h�rom egyenlet bal oldal�n
szerepel� A t�bbi v�ltoz	 exog�n� Behelyettes
tve a spillover hat�st le
r	
�sszef�gg�st a versenyhat�s egyenlet�be� az al�bbi k�zvetett f�ggv�nyhez
jutunk�

�E � fc	fs�
� ��� h


Figyelembe v�ve ezt az �sszef�gg�st �s a hazai piac hat�s�t� 
 �s �E

egyens�lyi nagys�ga a �� �br�n bemutatott m	don hat�roz	dik meg� A
harmadik endog�n v�ltoz	� az egyen�lyi n�veked�si r�ta a spillover hat�st
le
r	 ��� egyenlet felhaszn�l�s�val ad	dik�
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�� 	bra� Egyens�ly Martin modelljben

Martin ����� cikk�ben kimutatja a fenti egyens�lyi helyzet egzisztenci�ja �s
unicit�sa mellett annak stabilit�s�t is� 
gy lehet�s�g ny
lik az interregion�lis

��



egyenl�tlens�gek m�rs�kl�s�t c�lul kit�z� gazdas�gpolitika komparat
v
statikus elemz�sre� Ezt fogjuk tenni a jelen szakasz tov�bbi r�sz�ben�

Els�k�nt a direkt interregion�lis redisztrib�ci	 eset�t vizsg�ljuk� Ennek
sor�n a korm�nyzat t�k�t csoportos
t �t "szakr	l D�lre� Form�lisan
ez a h param�ter cs�kkent�s�t jelenti� A versenyhat�s miatt ez
"szak �sszj�vedelemb�l t�rt�n� cs�kken�s�t� �s 
gy az interregion�lis
egyenl�tlens�gek m�rs�kl�d�s�t eredm�nyezi� Csakhogy� a hazai piac
hat�s�b	l ad	d	an ez az �sszetett javakat el��ll
t	 v�llalatok alacsonyabb
�szaki koncentr�ci	j�hoz vezet� ami a spillover hat�s r�v�n a gazdas�g
alacsonyabb n�veked�si �tem�t eredm�nyezi� Ez a folyamat k�vethet�
nyomon az �� �br�n� Az fc�
� g�rbe az orig	 fel� t�rt�n� elmozdul�sa a
versenyhat�s gyeng�l�sek�nt �rtelmezhet�� melyet a h param�ter cs�kken�se
id�z el��
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�� 	bra� Direkt interregion	lis redisztrib�ci


A m�sik lehet�s�g az� hogy a korm�nyzat a d�li infrastrukt�r�t fejleszti�
ami az ottani intraregion�lis tranzakci	k k�lts�g�t cs�kkenti� A hazai
piac hat�sa miatt ez az �sszetett javakat el��ll
t	 v�llalatok �szaki
koncentr�ci	j�t cs�kkenti� ennek k�vetkezm�nye azonban a spillover hat�s
r�v�n ism�t a gazdas�gi n�veked�s alacsonyabb �teme� Az alacsonyabb
gazdas�gi n�veked�s pedig cs�kken� versenyt erdm�nyez� 
gy a versenyhat�s
k�vetkezt�ben kev�sb� �rdemes az �j term�kv�ltozatok gy�rt�s�t D�lre
telep
teni� Az itt m�k�d� folyamatokat a �� �bra mutatja be� Az fh��E�
f�ggv�ny g�rb�j�nek eltol	d�s�t a  �D param�ter �rt�k�nek cs�kken�se v�ltja
ki�

Tov�bb vizsg�lva a korm�nyzat D�len v�gzett infrastrukt�ra fejleszt�s�t�
felmer�l a �nansz
roz�s k�rd�se� Ha ez a t�ke "szakr	l t�rt�n� r�szleges
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�� 	bra� Az elmaradottabb rgi
 infrastrukt�r	j	nak fejlesztse

elvon�sa r�v�n t�rt�nik� ism�t a direkt interregion�lis redisztrib�ci	 eset�hez
hasonl	 hat�sok jelentkeznek� A k�vetkezm�nyeket a�� �bra mutatja
be� mely az el�z� �bra folytat�s�nak tekinthet�� Itt azonban m�r a
�nansz
roz�s �jraeloszt	 hat�s�t is megjelen
tett�k� Mint l�that	� a
j�vedelmi egyenl�tlens�g a versenyhat�s k�vetkezt�ben m�rs�kl�d�tt� �m
ezzel egy�tt cs�kkent az �sszetett javakat "szakon el��ll
t	 v�llalatok
r�szar�nya� ami a spillover hat�s r�v�n a n�veked�s tov�bbi lassul�s�hoz
vezet� Ez a j�vedelmi egyenl�tlens�g m�rs�kl�d�s�nek  �ra!� Az �br�b	l
az is kit�nik� hogy nem d�nthet� el egy�rtelm�en� hogy az elmaradottabb
r�gi	 redisztrib�ci	 r�v�n �nansz
rozott infrastruktur�lis fejleszt�se v�g�l
is n�veli� vagy cs�kkenti az interregion�lis j�vedelmi egyenl�tlens�get� az
azonban biztos� hogy az �sszetett javakat termel� v�llalatok alacsonyabb
�szaki koncentr�ci	ja a hazai piac �s a spillover hat�s r�v�n a gazdas�gi
n�veked�s lassul�s�t eredm�nyezi�
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�� 	bra� Redisztrib�ci
 	ltal �nansz�rozott infrastrukt�rafejleszts
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Megvizsg�ljuk azt az esetet is� amikor a korm�nyzat a k�t r�gi	t �sszekapcsol	
k�zleked�si infrastrukt�r�t fejleszti� Elvonatkoztatva k�t r�gi	t tartalmaz	
modell�nkt�l� �s felt�telezve� hogy az intraregion�lis k�zleked�s f� eszk�ze a
k�z�t� az interregion�lis k�zleked�s� pedig a vas�t� a k�rd�s �gy is feltehet��
hogy mi t�rt�nik abban az esetben� ha a korm�nyzat a k�z�ttal szemben a
vas�ti sz�ll
t�s fejleszt�s�t prefer�lja�

Ebben az esetben a modell l param�tere cs�kken� ami a hazai piac
er�sebb hat�sa r�v�n az "szakon el��tott �sszetett term�kek nagyobb ar�ny�t
eredm�nyezi� Ezt reprezent�lja az fh��E� g�rbe eltol	d�sa a �� �br�n�
Ugyanakkor a spillover hat�s k�vetkezt�ban a gazdas�g n�veked�se is gyorsul�
Ebben az esetben a j�vedelmi egyenl�tlens�gek m�rs�kl�d�se magasabb
n�veked�si �temmel j�r egy�tt�
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�� 	bra� Az interregion	lis infrastrukt�ra fejlesztse

Bekapcsolva a �nansz
roz�s probl�m�j�t is az elemz�sbe� m�r kev�sb�
kedvez� a k�p� legal�bbis a gazdas�gi n�veked�s tekintet�ben� A h param�ter
cs�kken�se ugyanis a kor�bbi esetekben mondottak szerint lefel� tolja
az fc�
� g�rb�t� ami az �sszetett javak termel�s�nek alacsonyabb �szaki
koncentr�ci	j�t� �s 
gy a spillover hat�s r�v�n a gazdas�g alacsonyabb
n�veked�si �tem�t eredm�nyezi� Az elmondottakat a �� �bra mutatja be�
Amint l�that	� nem hat�rozhat	 meg egy�rtelm�en� hogy az �sszetett javak
"szakon el��ll
tott h�nyada n�vekszik�e� vagy cs�kken� 
gy az sem d�nthet�
el� hogy a gazdas�gi n�veked�s �teme hogyan v�ltozik� Annyit mindenesetre
mondhatunk� hogy ha az interregion�lis infrastrukt�ra fejleszt�se nem von el
t�ls�gosan sok t�k�t a fejlettebb �szaki r�gi	t	l� akkor a gazdas�gi n�veked�s
�teme nem esik vissza� Ett�l f�ggetlen�l pedig biztosan m�rs�kl�dnek a
j�vedelmi egyenl�tlens�gek�
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�� 	bra� A redisztrib�ci
 rvn t�rtn� �nansz�roz	s esete

V�g�l azt az esetet vessz�k szem�gyre� amikor a korm�nyzat az innov�ci	s
k�lts�geket m�rs�kli� Ez az � param�ter �rt�k�nek cs�kken�s�t jelenti� ami
a ��� �br�n az fc�
� g�rbe eltol	d�s�ban jut kifejez�sre� Az innov�ci	s
k�lts�gek exog�n cs�kken�se a spillover hat�s r�v�n gyorsabb gazdas�gi
n�veked�st eredm�nyez� Ez gyeng
ti a versenyhat�st m�rs�kelve ez�ltal
az interregion�lis j�vedelmi egyenl�tlens�geket� A gazdas�g n�veked�s�re
gyakorolt k�vetkezm�nyek nem egy�rtelm�ek� a spillover hat�s az innov�ci	s
k�lts�gek cs�kken�se miatt a gazdas�g gyorsabb n�veked�s�t eredm�nyezi�
ugyanakkor azonban az �szaki r�gi	ban el��ll
tott �sszetett term�kfajt�k
ar�ny�nak cs�kken�se a gazdas�gi n�veked�s visszaes�s�nek ir�ny�ba hat�
Tanulm�ny�nak f�ggel�k�ben azonban Martin megmutatja� hogy a k�t hat�s
ered�je a gazdas�g gyorsabb n�veked�se� Mindezek alapj�n az innov�ci	s
k�lts�gek cs�kkent�se egy�rtelm�en el�ny�s� hiszen mind az interregion�lis
j�vedelmi egyenl�tlens�geket m�rs�kli� mind pedig a gazdas�g n�veked�s�t
gyors
tja�
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��� 	bra� Az innov	ci
s k�ltsgek mrsklse
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�� Dezaggreg�l�s t�rsadalmi r�tegek szerint

Ebben a szakaszban Solow ����� modellj�be vezetj�k be a korrupci	 egy
viszonylag sz�k� �m a gazdas�gi n�veked�s szempontj�b	l ann�l jelent�sebb
form�j�t� melyet H�mori ����� kincst�ri korrupci	nak nevez� A korrupci	
jelens�g�nek �ltalam ismert leg�ltal�nosabb megfogalmaz�s�t Petschnig
����� adta� mely szerint ez a b�rokr�cia saj�ts�gos devianci�ja� B�r
frapp�ns volta miatt e de�n
ci	 rendk
v�l cs�b
t	� t�ls�gosan is �tfog	
jelleg�b�l ad	d	an m�gis le kell mondani az alkalmaz�s�r	l� Ehrlich �s
Lui ����� n�veked�si modellje a korrupci	t az emberi t�k�be t�rt�n�
beruh�z�s devianci�j�nak tekinti� melynek k�vetkezt�ben nem az emberi�
hanem a politikai t�ke n�vekszik� Mivel az eddigiekben alig �rintett�k
a hum�nt�ke k�rd�s�t� �s v�lem�nyem szerint Magyarorsz�gon a politikai
t�ke k�pz�s�hez sz�ks�ges re�l�er�forr�s mennyis�ge eg�szen a legut	bbi
id�kig elhanyagolhat	 volt� a politikai t�ke felhalmoz�s�nak mechanizmus�t
a tov�bbiakban �gyelmen k
v�l hagyjuk� piaci szerepl�k k�zti megoszl�s�t
pedig adottnak vessz�k� Szerepe a tov�bbiakban a �zikai t�kejavakkal egy�tt
csup�n annyi� hogy ezek birtokl�sa r�v�n v�gezz�k el a h�ztart�si szektor
dezaggreg�l�s�t�

Acemoglu �s Verdier ����� szerint a korrupci	 legl�nyegesebb k�vetkezm��
nye az er�forr�sok k�zponti �jraeloszt�s�nak diszfunkcionalit�sa� Szil�gyi
����� pedig megjegyzi� hogy a korrupci	 sz�ks�ges felt�tele a redisztrib�ci	�
Ezt a v�lem�nyt t�masztj�k al� Tanzi �s Davoodi ����� tov�bb� Mauro
����� empirikus kutat�sai is� K�l�n�sen �rdekes Gupta �s szerz�t�rsainak
����� a katonai kiad�sok ter�let�n folytatott vizsg�l	d�sa� Ezekb�l az
eredm�nyekb�l kiindulva k
s�relj�k meg a korrupci	 fogalm�nak meghat��
roz�s�t�

A korrupci	 jelens�g�nek egyszer� kezel�se �rdek�ben azt a k�vetkez�k�ppen
�rtelmezz�k� korrupci	n �rtj�k azt a tranzakci	t� amikor a k�zszf�ra
l�tsz	lag v�s�rol valamit� val	j�ban azonban semmit nem kap a ki�zetett
p�nz�rt� Ebben az esetben a korm�nyzati v�s�rl�s c�lja k�zp�nzek
szem�lyes j�vedelemm� t�rt�n� transzform�l�sa� Term�szetesen a fent
meghat�rozott korrupt tranzakci	 a val	s�gban szinte soha nem fordul el��
azonban a korm�nyzat v�s�rl�sainak jelent�s r�sze felbonthat	 egy korrupci	
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mentes �s egy korrupt v�s�rl�s �sszeg�re� A jelens�g m�lyebb okait �s
n�h�ny k�vetkezm�ny�t a gazdas�g egy sz�kebb szegmens�ben egy kor�bbi
tanulm�nyomban vizsg�ltam� Bessenyei ������ Ez a szakasz egy z�rt
nemzetgazdas�g eg�sz�re terjeszti ki az elemz�st�

A korrupci	ra adott fenti de�n
ci	val kapcsolatban meg kell jegyezni� hogy
az mag�ban foglalja a kontraszelekci	 jelens�g�t is� hisz itt is egy olyan
tranzakci	r	l van sz	� amikor valaki politikai t�k�j�t felhaszn�lva jut olyan
beoszt�sba� melyb�l sz�rmaz	 re�lj�vedelme munk�ja hat�rtermel�kenys�g�t
meghaladja� Kimarad viszont a modellb�l a hivatali enged�lyek megszer�
z�se k�r�l kialakult korrupci	� �m ennek jelnt�s�ge a gazdas�gi n�veked�s
szempontj�b	l # v�lem�nyem szerint # kev�ss� jelent�s�

Persson �s szerz�t�rsaihoz ����� hasonl	an feltessz�k� hogy a gazdas�g
valamennyi szerepl�je saj�t �rdekeit k�veti� de a korm�nyzati kiad�sok egy
r�sz�nek szem�lyes j�vedelemm� t�rt�n� transzform�l�s�t makrogazdas�gi szin�
ten nem tekintj�k egy�rtelm�en vesztes�gnek� hisz annak jelent�s r�sze
megtakar
t�sra ker�l� 
gy a t�ke�llom�nyt n�veli� Az ismertet�sre
ker�l� modell hasonl
t Del Monte �s Papagini ����� konstrukci	j�hoz�
A feltev�sek k�zti legl�nyegesebb k�l�nbs�g egyr�szt az� hogy mind a
v�llalatok� mind pedig a h�ztart�sok oldal�n k�t szektort k�l�nb�ztet�nk
meg� m�sr�szt nem vessz�k �gyelembe a korrupt tranzakci	kkal j�r	
kock�zatot� A k�vetkeztet�sekben mutatkoz	 legfontosabb elt�r�s� hogy az
eml
tett szerz�p�r eset�ben a korrupci	 egy�rtelm�en h�tr�nyos� m
g az itt
ismertet�sre ker�l� modellben ez nincs minden esetben 
gy� "ppen ez�ltal
v�lik modell�nk alkalmass� a korrupci	 perzisztenci�j�nak magyar�zat�ra�

A v�llalatokat most az �� szakszban k�vetett�l elt�r� m	don osztjuk k�t
szektorba� Az els�be tartozik minden olyan v�llalat� mely fogyaszt�si
cikkeket� beruh�z�si javakat� illetve olyan k�zjavakat �ll
t el�� amelyek
hat�rtermel�kenys�ge null�n�l nagyobb� A m�sodik szektorba tartoz	
v�llalatok kiz�r	lag azon k�zjavakat �ll
tj�k el�� melyek hat�rtermel�kenys�ge
z�rus� E v�llalatok funkci	ja a korm�nyzati kiad�sok egy r�sz�nek k�zvetlen
j�vedelemm� t�rt�n� �talak
t�sa� teh�t korrupci	s csatornak�nt m�k�dnek�
A v�llalatoknak ez az elhat�rol�sa k�l�n�sen empirikus vizsg�latok eset�ben
lehet problematikus� mivel alig d�nthet� el egy v�llalatr	l egy�rtelm�en�
hogy melyik szektorba tartozik� Helyesebb lenne a m�sodik szektorba
azon v�llalati tev�kenys�geket sorolni� melyek eredm�nyek�nt olyan k�zjavak
j�nnek l�tre� melyek hat�rtermel�kenys�ge z�rus� �gy sz�mos v�llalat
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egyidej�leg tartozna mindk�t szektorhoz� P�ld�ul egy aut	p�lya�p
t� v�llalat
�ltal egys�gnyi id� alatt meg�p
tett aut	p�lya mennyis�ge az els� szektor
kibocs�t�s�ban jelenne meg� e v�llalat marketingstrat�giai programja viszont�
ha funkci	ja mind�ssze annyi� hogy megteremti n�h�ny irre�lisan j	l �zet�
korm�nyzati megrendel�st kij�r	 �zletember kiugr	an magas d
jaz�s�nak
jogalapj�t� a m�sodik szektorban� Mondanival	nk egyszer�bb kifejt�se
�rdek�ben azonban a tov�bbiakban �gy tekintj�k� mintha minden egyes
v�llalat egy�rtelm�en hozz�rendelhet� lenne a k�t szektor valamelyik�hez�

Az egyes szektorok bev�teleire 
gy az al�bbi �sszef�gg�sek �rv�nyesek�

Y� � C � I �G� �s Y� � G�� ���

ahol Yi az egyes szektorok kibocs�t�s�t� C az �sszes fogyaszt�st� I a brutt	
beruh�z�sok nagys�g�t� Gi pedig az egyes v�llalati szektorokt	l t�rt�n�
korm�nyzati v�s�rl�sok nagys�g�t jel�li�

Mivel az els� szektor v�llalatai tev�kenys�g�k sor�n termel�si t�nyez�ket
haszn�lnak fel� ezek ut�n b�r�� illetve t�kej�vedelmet �zetnek� Az els� szektor
v�llalatai �ltal �zetett j�vedelmek kimer
tik az itt k�pz�d� teljes �rbev�telt�
azaz�

Y� � rK � wL� ���

ahol r a kamatl�b� w pedig a b�rr�ta�

A m�sodik szektor tev�kenys�g�hez sz�ks�ges termel�si er�forr�sok mennyi�
s�g�t az egyszer�s�g �rdek�ben elhanyagolhat	an kicsinek tekintj�k� 
gy az
ide tartoz	 v�llalatok nem �zetnek t�nyez�j�vedelmeket� Az els�dleges j�ve�
delemeloszt�s sor�n e v�llalatok teljes bev�tele a tulajdonos h�ztart�sokhoz
ker�l� A gyakorlatban term�szetesen nincs sz	 arr	l� hogy a m�sodik szektor
v�llalatai eset�ben az �rbev�tel az ad	z�s el�tti eredm�nnyel egyezne meg�
Itt is sor ker�l k�l�nf�le k�lts�gek elsz�mol�s�ra� e k�lts�gek t�lnyom	 r�sze
azonban �ltal�ban nem a v�llalat m�k�d�s�b�l ad	dik� hanem a tulajdonosok
szem�lyes fogyaszt�s�nak egy r�sz�t sz�molj�k el k�lts�gk�nt elker�lve 
gy az
ad	k �s j�rul�kok meg�zet�s�t�

A v�llalati szektor dezaggreg�l�s�n�l fontosabb azonban a h�ztart�sok k�t
szektorba oszt�sa� B�rb�l� �s �zet�sb�l �l� h�ztart�soknak nevezz�k azokat�
melyek kiz�r	lag b�rj�vedelemhez jutnak� illetve ahol a nem b�rjelleg�
j�vedelmek mennyis�ge elhanyagolhat	� A korm�nyzat �ltal �zetett j	l�ti
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transzferekt�l az egyszer�s�g �rdek�ben eltekint�nk� �s feltessz�k� hogy
a h�ztart�sok ezen szektora saj�t
tja el a gazdas�gban k�pz�d� �sszes
b�rj�vedelmet� Simonovits ����� szerint $ � � � a t�rsadalom jelent�s r�sze
minden j�vedelm�t minden pillanatban elfogyasztja�! Ennek megfelel�en
feltessz�k� hogy a b�rb�l �s �zet�sb�l �l� h�ztart�sok megtakar
t�sai nem
k�peznek jelent�s nagys�got� ez�rt azokat �gyelmen k
v�l hagyjuk� Hasonl	
feltev�ssel �lnek pl� K�ldor �s Mirrlees is ����� modellj�kben� E h�ztart�sok
fogyaszt�s�t C��gyel jel�lve�

C� � ��� �wL� ���

ahol  a valamennyi h�ztart�sra egys�gesen alkalmazott line�ris ad	kulcs�
�s � �  � �� Feltessz�k� hogy az ad	kat kiz�r	lag a h�ztart�sok
�zetik� a v�llalatok nem ad	znak� A h�ztart�sok m�sik szektor�t elit
h�ztart�soknak nevezz�k� Ide ker�l a t�kej�vedelmeken k
v�l a �� v�llalati
szektor teljes bev�tele is� E h�ztart�sok b�rj�vedelm�t nem vessz�k
�gyelembe� f�ltessz�k azonban� hogy fogyaszt�sukon k
v�l megtakar
t�suk is
sz�mottev�� Petschnig ����� szerint a tulajdonhoz �s annak m�k�dtet�s�hez
kapcsolt korrupci	s �sszegek el�rik a t�kek�pz�shez sz�ks�ges m�rt�ket�
�s hasonl	 feltev�st alkalmaz Del Monte �s Papagini ����� modellje is�
E megjegyz�sb�l kiindulva az elit h�ztart�sok j�vedelemf�lhaszn�l�s�r	l a
k�vetkez�ket tessz�k fel�

��� ��rK � Y�� � C� � S� ���

ahol C� az elit h�ztart�sok fogyaszt�sa� �s C � C� � C�� L�nye�
ges egyszer�s
t� feltev�s� hogy az elit h�ztart�sokra vonatkoz	 ad	kulcs
megegyezik a b�rb�l �s �zet�sb�l �l� h�ztart�sokra vonatkoz	 ad	kulccsal�
Amennyiben az elit h�ztart�sok magasabb j�vedelemhez jutnak� a progressz
v
j�vedelemad	 alkalmaz�sa magasabb ad	kulcs �gyelembev�tel�t tenn�
sz�ks�gess�� M�sr�szt az elit h�ztart�sok a �� szektor v�llalatain�l
alkalmazott k�lts�gelsz�mol�sok r�v�n nagyobb val	sz
n�s�ggel k�pesek
kib�jni az ad	�zet�si k�telezetts�g al	l� A k�t ellent�tes hat�s ered�jek�nt
t�nik elfogadhat	nak az egys�ges line�ris ad	kulcs felt�telez�se� ami
egy�bk�nt a tov�bbi t�rgyal�st is nagym�rt�kben megk�nny
ti�

A h�ztart�si szektor ilyen m	don v�gzett dezaggreg�l�sa eset�n nyilv�nval	�
hogy a korrupci	 az elit h�ztart�sok viselked�s�nek jellemz� von�sa� a b�rb�l
�s �zet�sb�l �l�knek nincs lehet�s�g�k korrupt viselked�sre� A piac szerepl�i
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teh�t ebben a modellben nem v�laszthatnak a korrupt �s a tisztess�ges
viselked�s alternat
v�i k�z�tt� �gy azt�n nem is juthatunk olyan jelleg�
k�vetkeztet�sre� mint Mishra ������ aki szerint csak a korrupci	t v�laszt	
piaci szerepl�knek van es�ly�k hossz� t�von a t�l�l�sre� Ennek kimutat�sa
nem is c�lunk� Csup�n a korrupci	 n�h�ny olyan von�s�t keress�k� mely a
jelens�g tart	s fenn�ll�s�t magyar�zza�

Feltessz�k� hogy a gazdas�g z�rt� tov�bb� a megtakar
t�sok teljes eg�sz�ben
beruh�z�sra ker�lnek 
gy a t�ke�llom�nyt n�velik� azaz S � �K� Az
amortiz�ci	t az egyszer�s�g �rdek�ben �gyelmen k
v�l hagyjuk� A kor�
m�nyzat a beszedett ad	kat a k�t szektor term�keinek megv�s�rl�s�ra
ford
tja� M�ty�s ����� felh
vja a �gyelmet arra� hogy a piaci egyens�lynak
a k�lts�gvet�si egyens�ly is felt�tele� minthogy pedig vizsg�l	d�som
k�z�ppontj�ban a neoklasszikus elveknek megfelel�en az egyens�lyi
n�veked�si p�lya �ll� a tov�bbiakban kiegyens�lyozott k�lts�gvet�st
felt�telezek� A korrupci	 �llamad	ss�g alakul�s�ra gyakorolt hat�s�t
egy kor�bbi cikkemben Bessenyei ������ vizsg�ltam� Kiegyens�lyozott
n�veked�s eset�n�

�rK � wL� Y�� � T � G� �G� �s G� � �T� ���

ahol T a korm�nyzati ad	bev�telek m�rt�k�t jel�li� � egyfajta korrupci	s
param�terk�nt �rtelmezhet�� amennyiben megmutatja� hogy a korm�nyzati
kiad�sok mekkora h�nyada $csurog! vissza # a politikai t�ke hozad�kak�nt
# az elit h�ztart�sokhoz� Ezek szerint a korrupci	 er�s�d�s�t � �rt�k�nek
n�veked�se jelen
ti meg� � � � eset�n nincs korrupci	� m�sr�szt � � � � ��

Az ��� �s ��� �sszef�gg�sek szerint� Y� � G� � �T � ��wL� rK � Y���
amib�l�

Y� �
�

�� �
�rK � wL� �

�

�� �
Y�� ���

ad	dik�

Elfogadva Samuelson ����� �ll�spontj�t� feltessz�k� hogy egyetlen termel�
sem akarja �s nem is tudja akad�lyozni a t�bbit a k�zjavak felhaszn�l�s�ban�
nem fordulhat teh�t el� a Barro �s Sala�i�Martin ����� tanulm�ny�ban
eml
tett t�lzs�folts�g� Az els� szektor v�llalatai a termel�s sor�n beruh�z�si
javakat� munk�t �s k�zjavakat haszn�lnak fel� A k�zjavak bevezet�se sor�n
az aggreg�lt termel�si f�ggv�nyt az
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Y � A�L���K�G� ���

formul�val szok�s de�ni�lni� Pl� Barro �s Sala�i�Martin ������� melyben
a korm�nyzati kiad�sok termel�si t�nyez�k�nt szerepelnek� �L pedig az
exog�n technikai halad�s r�v�n egyre termel�kenyebb� v�l	 munk�t jel�li��
Jelen esetben azonban csak a korm�nyzati kiad�sok � � ��ed r�sze
tekinthet� olyan er�forr�snak� mely az �� szektorban foly	 termel�s sor�n
felhaszn�lhat	� M�sr�szt a ��� speci�k�ci	 az Inada�felt�telek megs�rt�s�t
tartalmazza� amennyiben a t�k�re �s a k�zjavakra egy�ttesen nem �rv�nyes�l
a cs�kken� hozad�k elve� �s ez endog�n n�veked�st eredm�nyezne a
modellben� Mivel amennyire csak lehets�ges� igyeksz�nk az elemz�st a
neoklasszikus keretek k�z�tt tartani� ez�ttal line�risan homog�n termel�si
f�ggv�nyt alkalmazunk� Ennek �rdek�ben feltessz�k� hogy a k�zjavak
parci�lis termel�si rugalmass�ga az �� szektorban � � 	 � �� A kons�
tans sk�lahozad�k feltev�s�nek k�vetkezm�nye exog�n n�veked�s� Mindezek
alapj�n az els� szektor termel�si f�ggv�nye a k�vetkez��

Y� � AK� �L�G�����
� � AK� �L�

�
 � �

�� �
Y�

	�����

� � � 	� � � �� ���

Az �talak
t�s sor�n felhaszn�ltuk� hogy a ��� �sszef�gg�sb�l G� � �� �
���wL � rK � Y�� ad	dik� tov�bb� a ��� �s ��� egyenleteket� Re�lis
egyszer�s
t� feltev�s� hogy L n�veked�si r�t�ja z�rus� tov�bb� az egyszer�s�g
�rdek�ben a gazdas�g rendelkez�s�re �ll	 munka mennyis�g�t egys�gnyinek
fogjuk tekinteni� teh�t L � �� Mindezek alapj�n� �L � emt� Kifejezve Y��et
az ��� egyenletb�l�

Y� � A
�

���

�
 � �

�� �

	 �����
���

K
�

��� �L
�

��� � BK
�

��� �L
�

��� �

ahol csup�n az egyszer�bb 
r�sm	d kedv��rt vezett�k be a B jel�l�st� K�ny�
nyen ellen�rizhet�� hogy B � �� tov�bb�
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� �

��� 	 � ����� �B

�	� ����� ����� ��
� � �s
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�
�

��� 	 � ��B
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�Rszletesebben az exogn technikai halad	sr
l ld� Bessenyei �������
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Felhaszn�lva� hogy az �� szektorra vonatkoz	 termel�si f�ggv�ny K�ban �s
�L�ban line�risan homog�n� az intenz
v termel�si f�ggv�ny�

�y � f��k� � B


�k
� �
��� � ���

ahol �y az egys�gnyi hat�kony munk�ra es� kibocs�t�s nagys�g�t jel�li az
els� szektorban� �k pedig ugyanott az egys�gnyi hat�kony munk�ra es�
t�ke mennyis�g�t� a hat�kony t�keintenzit�st�

A ��� parci�lis deriv�ltak ezek szerint �gy �rtelmezhet�k� hogy a hat�kony
t�keintenzit�s v�ltozatlan nagys�ga eset�n a korrupci	s param�ter �rt�k�nek
n�veked�se cs�kkenti� a line�ris ad	kulcs emel�se pedig n�veli az egys�gnyi
hat�kony munk�ra es� kibocs�t�s nagys�g�t az els� szektorban� A pro�t�
maximum el�r�s�nek els�dleges felt�tel�b�l k�vetkezik� hogy

r � f ���k� �
	B

	� �



�k
� ��

��� � ���

mivel �k �rt�ke valamennyi �� szektorbeli v�llalatra azonos� A b�rr�ta az
al�bbi m	don ad	dik�

w � 	f��k�� �kf ���k�
emt �
�B

	 � �



�k
� �
��� emt� ���

A b�rr�ta n�veked�si r�t�ja pedig

�w �
	

	 � �
��k �m� ���

Mivel f�ltev�seink szerint L � �� az ��� egyenletb�l k�vetkez�en �C� �
�w� Az ��� egyenlet szerint a hat�kony t�keintenzit�s n�veked�se eset�n a
re�lb�r n�veked�si r�t�ja meghaladja az exog�n technikai halad�s r�t�j�t� �k
cs�kken�se eset�n viszont elmarad att	l�

K�nny� �szrevenni� hogy az egyens�lyi helyzetben� ahol �k �rt�ke konstans�
a b�rr�ta n�veked�si �teme az exog�n technikai halad�s r�t�j�val egyezik
meg� Egyens�lytalans�g eset�n pedig az egys�gnyi hat�kony munk�ra es�
t�ke menynyis�g�nek megv�ltoz�sa m	dos
tja a b�rr�ta n�veked�si �tem�t�

Solow ����� modellj�hez hasonl	an az s megtakar
t�si h�nyad exog�n
konstans� �m s kiz�r	lag az elit h�ztart�sokra vonatkozik� A b�rb�l
�s �zet�sb�l �l�k eset�ben a megtakar
t�si h�nyad z�rus� Ekkor az elit
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h�ztart�sok fogyaszt�sa �s j�vedelme k�z�tt a k�vetkez� �sszef�gg�s �ll
fenn� C� � �� � s��� � ��rK � Y��� Figyelembe v�ve� hogy az elit
h�ztart�sok teljes megtakar
t�sa automatikusan beruh�z�ss� v�lik� tov�bb�
az amortiz�ci	s r�t�t	l eltekint�nk� a ��� egyenlet miatt a k�vetkez�ket

rhatjuk� �K � s�����rK�Y��� Mindk�t oldalt elosztva �L�sal� majd a ���
egyenletek k�z�l a bal oldalit alkalmazva kapjuk� hogy�
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A hat�kony t�keintenzit�st de�ni�l	 �k � K��L egyenlet mindk�t oldal�t
az id� szerint deriv�lva kapjuk� hogy ��k �

�K
	L
� m�k� A ��� �s ���

�sszef�gg�sek felhaszn�l�s�val az egys�gnyi hat�kony munk�ra es� t�ke al�bbi
mozg�segyenlet�hez jutunk�

��k � s
��� ��	� ���

�	 � ����� ��
B


�k
� �
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Az egyenlet a Solow�modell alapegyenlet�vel anal	g� s�t eltekintve a kor�
m�nyzat gazdas�gi szerepv�llal�s�t	l �s a korrupci	t	l� azaz a � �  �
� helyettes
t�st alkalmazva �k most levezetett mozg�segyenlete a Solow
�ltal levezetett egyenlettel ekvivalens� amennyiben az aggreg�lt termel�si
f�ggv�nyre Y � 	K

�
��� �L

�

��� teljes�l� Mivel egyens�lyban ��k � �� a hat�kony
t�keintenzit�s egyens�lyi �rt�ke a k�vetkez��

�k� �

�
s��� ��	� ���

m�	 � ����� ��
B

���
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� ���

Az egyens�lyi n�veked�si p�lya egzisztenci�j�r	l� unicit�s�r	l �s stabilit�s�r	l
mindaz elmondhat	� ami Solow modellj�t jellemzi� Ennek els�dleges oka a
��� termel�si f�ggv�ny j	l viselked� volt�ban keresend�� Mivel az egyens�lyi
n�veked�si p�ly�n �k �rt�ke v�ltozatlan� az ��� egyenlet szerint a kamatl�b
konstans� A t�keintenzit�s egyens�lyi n�veked�si r�t�ja az exog�n technikai
halad�s r�t�j�val egyezik meg� L � � miatt ugyanekkoraK n�veked�si r�t�ja
is� A ��� egyenlet szerint az egyens�lyi n�veked�si p�ly�n �y konstans� 
gy

��



�Y� � m� A ��� egyenletb�l ad	d	an �Y� � m� mivel pedig C� � ��� s����
��rK�Y��� az elit h�ztart�sok fogyaszt�s�nak egyens�lyi n�veked�si r�t�ja
is a technikai halad�s exog�n r�t�j�val egyezik meg� Mindezek alapj�n azt
mondhatjuk� hogy az egyens�lyi n�veked�si p�ly�n tov�bbra is �rv�nyesek a
Solow�modell eredm�nyei n � � param�ter�rt�k mellett�

A k�rd�s most az� hogy mik�nt hat a korrupci	 er�s�d�se �k egyens�lyi
�rt�k�re� A parci�lis deriv�lt f�l�tt�bb nehezen kezelhet� eredm�nyre vezet�
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Mivel a jobb oldalon �ll	 kifejez�s valamennyi t�nyez�je pozit
v az utols	
kiv�tel�vel� ennek el�jel�t�l f�gg a korrupci	 er�s�d�s�nek a hat�sa� Ezt
az el�jelet viszont az 	� �� � �s  param�terek aktu�lis �rt�ke hat�rozza
meg igen bonyolult m	don� Megmutatjuk� hogy a re�lisan sz	ba j�het�
param�ter�rt�kek mellett a korrupci	 er�s�d�se egyar�nt n�velheti �s
cs�kkentheti is a hat�kony t�keintenzit�s egyens�lyi �rt�k�t�

Tegy�k fel� hogy a korm�nyzat a hat�relemz�s logik�j�t k�vetve igyekszik
a line�ris ad	kulcs m�rt�k�t optimaliz�lni� K�t sz�ls�s�ges esetet fogunk
megvizsg�lni� Az els�ben feltessz�k� hogy az optimaliz�l�s sor�n a
korm�nyzat �gyelmen k
v�l hagyja a korrupci	t� azaz � � � �rt�kkel sz�mol�
A m�sodik esetben a korrupci	s egy�tthat	 �rt�k�nek pontos ismeret�ben
ker�l meghat�roz�sra  optim�lis nagys�ga�

Amennyiben a tervez�s sor�n a korm�nyzat a korrupci	 jelens�g�t�l eltekint�
nem tesz k�l�nbs�get a k�t v�llalati szektor k�z�tt� �s az Y � Y� � Y� �ssz�
kibocs�t�s alakul�s�t tekinti ir�nyad	nak� Felhaszn�lva a ��� �sszef�gg�st�
ekkor Y � �

����Y� ad	dik� teh�t a korm�nyzat a gazdas�g teljes
tm�ny�t
ennyivel �rz�keli a t�nylegesn�l� vagyis az �� szektor kibocs�t�s�n�l
nagyobbnak� Ezek szerint min�l nagyobb �� vagy  �rt�ke� ann�l nagyobb
a k�l�nbs�g m�rt �s a t�nyleges re�lkibocs�t�s k�z�tt� Amennyiben viszont
� � �� ez a k�l�nbs�g a line�ris ad	kulcs b�rmely �rt�ke eset�n z�rus�

Behelyettes
tve az �� szektorra vonatkoz	 termel�si f�ggv�ny ����ben adott
form�j�t� Y � �

����AK
� �L�G�����

� � Mivel azonban a korm�nyzat nem

��



veszi �gyelembe a korrupci	t� nem tesz k�l�nbs�get a korm�nyzati kiad�sok
k�t t
pusa k�z�tt� 
gy G� helyett G�vel sz�mol� Az ��� �sszef�gg�sekb�l
ad	d	an� G� � �� � ��G� 
gy a tervez�s sor�n a k�vetkez� aggreg�lt

termel�si f�ggv�ny ad	dik� Y � ����������

���� AK��L�G������ Amib�l� �Y
�G

�
�����������������

���� AK��L�G����� �s �gyelembe v�ve a korm�nyzati tervez�s

sor�n alkalmazott aggreg�t termel�si f�ggv�ny k�plet�t� �Y
�G

� ���	���Y
G
� A

hat�relemz�s logik�j�b	l k�vetkezik� hogy a korm�nyzati kiad�sok optim�lis
m�rt�ke eset�n egys�gnyi korm�nyzati kiad�s t�rsadalmi k�lts�ge megegyezik
annak hozam�val� azaz �Y

�G
� � teljes�l� amib�l� G � Y miatt az ad	kulcs

optim�lis nagys�g�ra

 � � �� 	 � � ���

ad	dik� Eredm�ny�nk k�zgazdas�gi tartalma egy�bk�nt az� hogy az optim�lis
ad	kulcs m�rt�ke a k�zjavak parci�lis termel�si rugalmass�g�val egyenl��

Helyettes
ts�k most be a  optim�lis nagys�g�ra kapott eredm�nyt a ���
parci�lis deriv�lt k�plet�be� a z�r	jelben szerepl� utols	 t�nyez� melynek
el�jele a parci�lis deriv�lt el�jel�vel megegyez�� ekkor a k�vetkez� alakban


rhat	 fel� ���	���
�
	 � � � �����������

���

�
� A �	k�

��
parci�lis deriv�lt el�jele


gy a � � 	�	 � �� � ��� � 	 � ��
� kifejez�s el�jel�vel egyezik meg� Ezek
szerint a korrupci	 er�s�d�se akkor �s csakis akkor cs�kkenti a hat�kony t��
keintenzit�s egyens�lyi �rt�k�t� ha � egy bizonyos �rt�ket meghalad� azaz

�

�	� �� � ���� 	 � ��
�

�

�� ��� �� �
� �� ���

Ez az eredm�ny azt jelenti� hogy amennyiben a korrupci	 nem el�g er�s� akkor
er�s�d�se v�ltozatlan ad	kulcs eset�n a b�rb�l �s �zet�sb�l �l�k sz�m�ra is
el�ny�s�

�tt�r�nk annak az esetnek a vizsg�lat�ra� amikor az ad	kulcs optim�lis
m�rt�k�nek meghat�roz�sa sor�n a korm�nyzat �gyelembe veszi a korrupci	
jelens�g�t� �s a tervez�s sor�n � pontos �rt�k�vel sz�mol� Ebben az
esetben a ��� termel�si f�ggv�nyb�l k�vetkezik� hogy �Y

�G�
� �� � 	 �

��AK��L�G����
� � �� � 	 � �� Y�

G�
� �� amib�l G� � ��� 	 � ��Y�� Mivel

G� � �� � ��Y � �s Y � �
����Y�� az im�nti optimumkrit�rium a k�vetkez�

��



form�ban 
rhat	 fel� ������
���� Y� � ��� 	 � ��Y�� �s 
gy az ad	kulcs optim�lis

nagys�ga�

 � �
�� �	 � ��

�� �	 � ���
� ���

Egybevetve eredm�ny�nket a korrupci	 �gyelmen k
v�l hagy�s�val kapott
��� �sszef�gg�ssel� k�t megjegyz�st sz�ks�ges tenni� Egyr�szt � � � eset�n
a most levezetett egyenlet �ppen a korrupci	t	l eltekintve tervez� korm�nyzat
feltev�s�vel kapott eredm�nyre egyszer�s�dik� M�sr�szt amennyiben a
korm�nyzat �gyelembe veszi a korrupci	 jelens�g�t� ez az optim�lis
ad	kulcs magasabb �rt�k�t eredm�nyezi� �s a korrupci	 er�s�d�s�vel 
optim�lis m�rt�ke is n�vekszik�

Helyettes
ts�k be a ��� parci�lis deriv�lt k�plet�be az optim�lis ad	kulcsra
im�nt levezetett formul�t is� ekkor � �  � ����������

��������
miatt �	k�

��
el�jele a

k�vetkez� kifejez�s el�jel�vel egyezik meg�
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ami � � � miatt mindig pozit
v� Ebben az esetben teh�t a korrupci	
er�s�d�se felt�tlen�l n�veli a hat�kony t�keintenzit�s �s a re�lb�r egyens�lyi
nagys�g�t� Ez a k�vetkeztet�s azonban ellent�tes Habib �s Zurawicki �����
empirikus eredm�nyeivel� Ezek szerint a korm�nyzat vagy nem igyekszik 
�rt�k�t optimaliz�lni� vagy ha igen� azt � nagys�g�nak pontos ismerete n�lk�l
teszi�

A val	s�gban azonban �pp�gy igen csek�ly annak a val	sz
n�s�ge� hogy a kor�
m�nyzat nem vesz tudom�st a korrupci	 jelens�g�r�l� mint annak� hogy �
�rt�k�nek pontos ismeret�ben� a fenti m	don hat�rozza meg az ad	kulcs
optim�lis m�rt�k�t� A fent megvizsg�lt k�t sz�ls�s�ges eset mind�ssze annak
illusztr�l�s�ra szolg�lt� hogy a korrupci	 er�s�d�se a hat�kony t�keintenzi�
t�s egyens�lyi szintj�t egyar�nt n�velheti �s cs�kkentheti is� p�ld�ul att	l
f�gg�en� hogy az optim�lis ad	kulcs meghat�roz�sa sor�n �gyelembe veszi�e
a korm�nyzat a korrupci	t� Az im�nti fejteget�sek tov�bbi fontos eredm�nye�

��



hogy � � �
�������������� eset�n alacsonyabb  �rt�kekre a korrupci	

er�s�d�s�vel �k� cs�kken� magasabb ad	kulcs eset�n azonban ford
tott a
helyzet� Hasonl	 k�vetkeztet�s ad	dik egy�bk�nt endog�n megtakar
t�sok
eset�n is� amint azt Bessenyei ����� cikkemben megmutattam�

A ��� parci�lis deriv�lt meglehet�sen nehezen kezelhet�� A korm�nyzat
ad	kulcsot optimaliz�l	 magtart�s�nak feltev�se az�rt volt sz�ks�ges� hogy
n�h�ny �rdemi meg�llap
t�st lehessen tenni e bonyolult kifejez�s el�jel�r�l�
M�g nehezebben kezelhet� a �	k�

��
parci�lis deriv�lt� ez�rt ennek vizsg�lat�t

mell�zz�k� Egyszer�bb eredm�nyek ad	dnak endog�n megtakar
t�si h�nyad
feltev�se mellett��

Tov�bbi �rdekes k�rd�s �c� � c��e
mt egyens�lyi �rt�k�nek meghat�roz�sa� ami

az elit h�ztart�sok fogyaszt�s�nak egyens�lyi sz
nvonal�t hat�rozza meg� A
C� � ��� s���� ��rK � Y�� egyenlet mindk�t oldal�t �L�sal elosztva� majd
a ��� egyenletek k�z�l a bal oldalit alkalmazva� kapjuk� hogy�
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A ��� �s ��� egyenletek felhaszn�l�s�val a t�nyez�j�vedelmek a fenti
egyenletekb�l kik�sz�b�lhet�k� �s 
gy�
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Ezek szerint az elit h�ztart�sok fogyaszt�s�nak egys�gnyi hat�kony munk�ra
es� nagys�ga egy�tt n�vekszik �k �rt�k�vel� amennyiben pedig �k konstans�
�c� nagys�ga is v�ltozatlan� �c� egyens�lyi szintj�nek meghat�roz�s�hoz
helyettes
ts�k be a ��� egyenletet� ekkor a k�vetkez� �sszef�gg�shez jutunk�
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Mivel pedig az egyens�lyi n�veked�si p�ly�n C� � C����e
mt teljes�l� azt

kapjuk� hogy �c�� � C����� Ezek szerint az elit h�ztart�sok fogyaszt�s�nak

�Ld� Bessenyei �������
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sz
nvonala a korrupci	 er�s�d�s�nek vagy az ad	kulcs emel�s�nek a hat�s�ra
mindig �k� nagys�g�val azonos ir�nyban v�ltozik�

Acemoglu �s Verdier ����� szerint a legjelent�sebb piaci el�gtelens�gek
kijav
t�s�t c�lz	 korm�nyzati beavatkoz�s m�g abban az esetben sem
felt�tlen�l �rtalmas� ha �gyelembe vessz�k a korrupci	 er�forr�sokat
�jraeloszt	 hat�s�t� Figyelmen k
v�l hagyva e piaci el�gtelens�geket� a jelen
szakasz k�vetkeztet�sei is hasonl	ak� Az is kider�lt� hogy amennyiben az
ad	kulcs meghat�roz�sa sor�n a korm�nyzat �gyelembe veszi a korrupci	
m�rt�k�t� a korrupci	 er�s�d�se egy�rtelm�en �k n�veked�s�t� �s 
gy a b�rb�l
�s �zet�sb�l �l�k helyzet�nek javul�s�t eredm�nyezi�

K�vetkeztet�seinkre azon feltev�s mellett jutottunk� hogy az elit h�ztart�sok
j	l�te kiz�r	lag azok fogyaszt�si p�ly�j�t	l f�gg� az igazs�goss�g vagy
m�lt�nyoss�g nem j�tszik szerepet� Kaplow �s Shavell ����� szerint egy az
ut	bbi t�nyez�ket is mag�ban foglal	 t�rsadalmi j	l�ti f�ggv�ny alkalmaz�sa
minden bizonnyal elt�r� eredm�nyre vezetne�

Val	sz
n�leg irre�lis az a feltev�s is� mely szerint minden t�ves korm�nyzati
d�nt�s m�g�tt az elit h�ztart�sok egy csoportj�nak j�vedelemszerz�si
mot
vuma h�z	dik meg� Rossz korm�nyzati d�nt�sek sz�lethetnek a
d�nt�shoz	k rendelkez�s�re �ll	 inform�ci	k el�gtelen vagy torz volta miatt
is pl� Morris ������� �pp�gy mint t�ves v�llalkoz	i d�nt�sek� k�l�n�sen
a beruh�z�sok ter�let�n� Ut	bbiak �gyelembev�tele azonban sz�tfesz
ten�
a modell neoklasszikus kereteit� t�bbek k�z�tt sz�ks�gess� v�lna a hib�s
anticip�ci	k lehet�s�g�t is mag�ba foglal	 auton	m beruh�z�si f�ggv�ny
bevezet�se�

Megjegyzend� tov�bb�� hogy az itt t�rgyalt modellben � � � nem
csup�n kincst�ri korrupci	k�nt �rtelmezhet�� hanem a t�kej�vedelmekre
vonatkoz	 ad	kedvezm�nyk�nt is� Ismert� hogy a t�kej�vedelmekre
kivetett ad	 optim�lis nagys�ga z�r	�� 
gy a korrupci	 a t�kejavak
optim�lis ad	ztat�s�nak ir�ny�ba tett l�p�snek is tekinthet�� S�t�
�� 	�	� �� � ���� 	 � ��
 � 	 � � eset�n a t�kej�vedelmek negat
v
kulcs szerint ad	znak� azaz a korrupci	s csatorn�n a t�kej�vedelmekre
kivetett ad	n�l nagyobb �sszeg folyik vissza az elit h�ztart�sokhoz� Ennek
eredm�nyek�nt a hat�kony t�keintenzit�snak� az egys�gnyi hat�kony munk�ra
es� re�lkibocs�t�snak� az elit h�ztart�sok fogyaszt�s�nak �s a re�lb�rnek is
n�vekszik az egyens�lyi sz
nvonala� Cs�kken azonban a b�rb�l �s �zet�sb�l

�Pl� Chamley ������� Judd ������
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�l�k rendelkez�sre �ll	 re�lj�vedelme� ami a t�rsadalmi egyenl�tlens�gek
dr�mai er�s�d�s�t eredm�nyezi�

	� K
vetkeztet�sek

Az el�z� h�rom szakaszban a gazdas�gi n�veked�s h�rom k�l�nb�z� modellj�t
vizsg�ltuk� Mindh�rom a magasan aggreg�lt modellek dezaggreg�l�s�nak
ir�ny�ba t�rt�n� elmozdul�st jelen
ti meg� a dezaggreg�l�s ir�nya azonban
az egyes modellek eset�ben elt�r�� Feldman modellj�ben a dezaggreg�l�s
a termel� �gazatok ment�n t�rt�nik� Martinn�l ezzel szemben f�ldrajzi
r�gi	k alapj�n� A korrupci	 Solow modellj�be t�rt�n� bevezet�se sor�n
a h�ztart�sok szektor�n bel�l tett�k a legfontosabb megk�l�nb�ztet�st a
�zikai �s politikai t�ke birtokl�sa alapj�n� Ezen k
v�l a h�rom modell
gy�keresen elt�r� m	don kezeli a �zikai t�k�t� Solow modellj�ben feltett�k
a t�ke cs�kken� hozad�k�t� Feldmann�l �lland	 hozad�kkal sz�moltunk�
Martin modellj�ben pedig a spillover hat�s �gyelembe v�tele n�vekv� hozad�k
felt�telez�s�t tette sz�ks�gess��

E jelent�s k�l�nbs�gek ellen�re mindh�rom modellben megjelentek a
n�veked�si p	lusok� �m ennek oka mindegyik modellben m�s �s m�s�
Feldman modellj�ben a hangs�ly a termel�szf�r�ra esik� a technol	giai
feltev�sek k�vetkezm�nye� hogy a t�kejavakat el��ll
t	 �gazat v�lik a gazdas�g
n�veked�si p	lus�v�� Martin modellj�ben a spillover�hat�s eredm�nyezi az
innov�ci	 "szakra telep�l�s�t� �s ennek k�vetkezt�ben lesz az �szaki r�gi	
n�veked�si p	lus� Bevezetve a korrupci	t Solow modellj�be� a megtakar
t�sra
ker�l a hangs�ly� Ez�rt k�pezik itt az elit h�ztart�sok a gazdas�gi n�veked�s
p	lus�t�

A n�veked�si p	lusok megjelen�s�vel term�szetesen a gazdas�gi egyenl�tlen�
s�gek is megjelennek az egyes modellekben� Feldmann�l ez az egyenl�tlens�g
a k�t szektor kibocs�t�s�nak n�veked�si r�t�i k�z�tt �tmenetileg� illetve puha
k�lts�gvet�si korl�t eset�n tart	san fenn�ll	 elt�r�sben jelenik meg� ahol az
�tmeneti id�szak is t�bb �vtizednyi hossz�s�g�� Martinn�l az egyes r�gi	bkan
k�pz�d� �sszj�vedelem k�l�nbs�g�ben� a korrupci	s modellben pedig a b�rb�l
�s �zet�sb�l �l�k� valamint az elit h�ztart�sok �letsz
nvonal�ban� amit az
egys�gnyi munk�ra es� fogyaszt�ssal m�r�nk�

Tov�bbi fontos hasonl	s�g a h�rom modellben� hogy az im�nt eml
tett
egyenl�tlens�gek m�rs�kl�s�re ir�nyul	 direkt korm�nyzati beavatkoz�sok
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a gazdas�gi n�veked�s �tem�nek cs�kken�s�hez �s egy�b nem k
v�nt
k�vetkezm�nyekhez vezetnek� Ezek az eredm�nyek helyenk�nt meglep�ek�
esetleg nehezen elfogadhat	k� Ebben az esetben �rdemes v�giggondolni�
milyen nehezen fogadt�k el annak idej�n a postkeynesi k�zgazd�szok a
monetrizmus eredm�nyeit�

Feldmann�l a fogyaszt�si javakat el��ll
t	 �gazat gyorsabb felz�rk	ztat�sa
� alacsonyabb �rt�k�nek v�laszt�sa r�v�n a gazdas�gi n�veked�s �tem�t
cs�kkenti� s�t puha k�lts�gvet�si korl�t eset�n a gazdas�g �sszeoml�s�hoz
is vezethet� Ez az eredm�ny az er�ltetett iparos
t�s politik�j�nak helyess�g�t
t�masztja al�� Szint�n a gazdas�gi n�veked�s visszaes�s�t v�ltja ki
az elmaradottabb d�li r�gi	ba t�rt�n� t�ketranszfer� vagy a d�li r�gi	
infrastrukt�r�j�nak fejleszt�se Martin modellj�ben� Ezek az eredm�nyek
szint�n nehezen egyeztethet�ek �ssze a k�zgazd�szok sz�les k�r�ben n�pszer�
egalit�rius elvekkel� L�ttuk tov�bb�� hogy a korrupci	 m�rs�kl�s�re ir�nyul	
er�fesz
t�sek a hat�kony t�keintenzit�s cs�kken�se miatt az egys�gnyi
hat�kony munk�ra es� egyens�lyi re�lkibocs�t�s nagys�g�t cs�kkentik� kiv�ve
azt az esetet� amikor a korm�nyzat a korrupci	 �gyelmen k
v�l hagy�s�val
hat�rozza meg az ad	kulcsot� �s a korrupci	 szintje bizonyos �rt�ket
meghalad� A mindenkori gazdas�gpolitika �rt�kracion�lis �s c�lracion�lis
meg
t�l�se k�z�tt ilyen m	don felt�rt kon%iktus felold�sa e sorok 
r	ja szerint
nem kiz�r	lag a k�zgazdas�gtan feladata�

Feladata viszont a k�zgazdas�gtannak az egyes probl�m�k megold�s�ra
alkalmas k�zgazdas�gi eszk�z�k megtal�l�sa� Meg is mutattuk� hogy
mindh�rom modellben l�teznek olyan k�zvetett hat�s� gazdas�gpolitikai
eszk�z�k� melyek az egyenl�tlens�geket v�ltozatlan� vagy magasabb gazdas�gi
n�veked�s mellett m�rs�klik� Ilyen mindenekel�tt a m�szaki� technikai
halad�s gyors
t�sa� ami Feldman modellj�ben a t�ke �tlagtermel�kenys�g�nek�
azaz az Ai koe&cienseknek a n�veked�s�t erem�nyezi� Martin modellj�ben
az innov�ci	s k�lts�gek m�rs�kl�se� Solown�l pedig az exog�n technikai
halad�s magasabb r�t�jak�nt jelenik meg� Tov�bbi� kev�sb� direkt� �m
hasznos eszk�z Feldmann�l a k�lts�gvet�si korl�t kem�ny
t�se� Martinn�l
az interregion�lis k�zleked�si infrastrukt�ra fejleszt�se� a korrupci	 Solow�
modellbe t�rt�n� bevezet�se eset�n pedig a korrupci	 jelens�g�t �gyelmen
k
v�l hagy	� alacsonyabb kulcs szerint t�rt�n� ad	ztat�s� Ekkor ugyanis az
elit h�ztart�soknak sem �rdeke � �rt�k�t a ��� egyenl�tlens�gben szerepl�
korl�t f�l� emelni�

��



V�gk�vetkeztet�s gyan�nt pedig lesz�rhet�� hogy problematikus a makro�
�kon	mi�ban oly el�szeretettel haszn�lt reprezentat
v h�ztart�s� illetve
v�llalat fogalma� mert ezek helyzet�t� viselked�s�t� �s az ebb�l ad	d	
k�vetkezm�nyeket d�nt� m�rt�kben befoly�solja� hogy melyik dezaggre�
g�tumhoz tartoznak� Ugyanakkor �rdemes a t�bbszektoros anal
zis
rendelkez�sre �ll	 m	dszereit �s eredm�nyeit a t�rsadalmi �s region�lis
egyenl�tlens�gek vizsg�lata sor�n felhaszn�lni� Ut	bbira j	 p�lda a CGE
modellez�s elterjed�se�

Befejez�s�l n�h�ny sz	t a tov�bbi kutat�sok egy lehets�ges �s fontos
ir�ny�r	l� A jelen tanulm�ny eredm�nyei sz�mos tiszt�z�sra v�r	 k�rd�st
vetnek fel� A magasan aggreg�lt makro�kon	miai modellek dezaggreg�l�sa
minden esetben a n�veked�si p	lusok megjelen�s�hez vezet�e� Ha nem�
melyek a n�veked�si p	lusok megjelen�s�nek felt�telei� A j�vedelmi
egyenl�tlens�gek cs�kkent�s�re ir�nyul	 korm�nyzati beavatkoz�sok milyen
felt�telek fenn�ll�sa eset�n nem eredm�nyezik egy�ttal a gazdas�g
alacsonyabb �tem� n�veked�s�t� Ezeket a k�rd�seket a tov�bbi kutat�soknak
kell megv�laszolniuk� v�lhet�leg egy az e dolgozatban bemutatottakn�l j	val
absztraktabb modell keretei k�z�tt�
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