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Sza bó Zsolt

A tõ ke pi a ci sze rep lõk 
ki vo nu lá sá nak, til ta ko zá sá nak,
hû sé gé nek gaz da sá gi 
nö ve ke dés re gya ko rolt ha tá sa
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N
Nap ja ink gaz da sá gi vi lág vál sá gá nak gyö ke re
alap ve tõ en a nem zet kö zi pénz- és tõ ke pi a ci fo -
lya ma tok glo ba li zá ló dá sá ban, az elég te len nem -
zet kö zi és nem ze ti szin tû sza bá lyo zás ban, va la -
mint a gaz da sá gi sze rep lõk nö vek võ nye re ség -
vá gyá ban ke re sen dõ.  Az egyes té nye zõk nek
kü lön bö zõ hang súlyt tu laj do ní tó ma gya rá za -
tok ban (pél dá ul Móc zár, 2010; Bánfi et al. ,
2011) a pénz- és tõkepiaci dimenzió köz pon ti
elem nek szá mít, ugyan ak kor adó dik a kér dés,
mi lyen erõ sek a tõ két me ne kü lés re sar kal ló, il -
let ve a tõ ke tu laj do no so kat a sza bá lyok pu hí tá -
sa fe lé haj tó té nye zõk, va la mint a tõ ke moz gá -
sa és a tõ ke tu laj do no sok lobbitevékenysége ho -
gyan hat a gaz da sá gi tel je sít mény re.
A cikk az Al bert O.  Hirschman ne vé hez fû -

zõ dõ „ki vo nu lás, til ta ko zás, hû ség” kon cep ció
pénz- és tõ ke pi a ci al kal ma zá sá val an nak el mé le -
ti tisz tá zá sá hoz kí ván hoz zá já rul ni, hogy a tõ ke
mo bi li tá sa és a tõ ke tu laj do no sok vé le mé nyé -
nek köz vet le nebb ki fej té se kö zül me lyik hat
job ban a gaz da sá gi nö ve ke dés re, ami át té te le -
sen se gít het a vál ság jobb meg ér té sé ben, s a kö -
vet ke zõ krí zi sek re va ló fel ké szü lés ben.
A ta nul mány el sõ ré sze ös  sze fog lal ja a

hirschmani alap kon cep ció lé nye gét, a má so dik
sza kasz an nak pénz- és tõ ke pi a ci iro dal mát tár -
ja fel.  A har ma dik rész a hirschmani ke ret nö -
ve ke dés el mé le ti be ágya zá sá val ke res vá laszt a
fel tett kér dé sek re, majd a ne gye dik fe je zet ben
an nak em pi ri kus vizs gá la tá ra ke rül sor az eu ró -
pai és a szov jet utód ál lam ok elem zé sén ke resz -
tül.  Vé ge ze tül az ös  sze fog la ló meg ál la pí tá sok
mel lett a meg kö ze lí tés korlátaira, va la mint a le -
het sé ges to vább lé pés irá nya i ra té rünk ki.Le ve le zé si e-cím: szabozsolti@gmail. com
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aHirscHman-TrilemmaelvialapJai

A „ki vo nu lás, til ta ko zás, hû ség” te ó ria – ame lyet
Hirschman-trilemmának2, il let ve az an gol rö vi -
dí tés re (exit, voice, loyalty) tá masz kod va EVL-
paradigmának ne ve zünk írá sunk ban – leg egy -
sze rûb ben az azo nos cí mû könyv alap pél dá ján,
egy ter me lõ te vé keny sé get foly ta tó vál la la ton
ke resz tül ért he tõ meg, amely egy idõ után a
meg szo kott nál gyen gébb mi nõ sé gû árut visz a
pi ac ra.  A ver sen gõ pi a cot fel té te le zõ mikro-
ökonómiai szem lé let sze rint ilyen kor az adott
áru cikk fo gyasz tói vagy fel hagy nak a ter mék
vá sár lá sá val (Hirschman ezt hív ja ki vo nu lá si
op ci ó nak) és va la mely ha son ló (az az he lyet te sí -
tõ) áru fe lé for dul nak, vagy pe dig ki tar ta nak és
a gyen gébb mi nõ ség mel lett is a ter mék hû sé -
ges vá sár lói ma rad nak, míg a vál la lat a ke res let
vál to zá sán ke resz tül ér zé ke li a fo gyasz tói elé -
ge det len sé get, és er re re a gál.  
Hirschman ar ra mu tat rá (és eb ben rej lik új -

don ság ér té ke), hogy a ve võk a ter mék mi nõ sé -
gé vel kap cso la tos nem tet szés ük nek – amen  nyi -
ben to vább ra is a ter mék fo gyasz tói kí ván nak
ma rad ni – han got is ad hat nak, és pa na sza i kat
va la mi lyen csa tor nán ke resz tül (pél dá ul pa -
nasz könyv ben va ló be jegy zés, fo gyasz tói ér -
dek cso port vagy fo gyasz tó vé del mi ha tó ság 
fel ke re sé se, köz vé le mény-ku ta tás so rán adott
vál la la tot el íté lõ vá lasz, internetes fó ru mon va -
ló be jegy zés, lob bi zás a vál la la ti me nedzs ment
be fo lyá so lá sa cél já ból stb. ) el jut tat hat ják a vál -
la lat irá nyí tó i nak.  A gyár tó val szem be ni han -
gos til ta ko zás sal meg pró bál hat ják rá kény sze rí -
te ni a vál la la tot a mi nõ ség ron tás meg ál lí tá sá ra,
jobb áru cikk gyár tá sá ra.
Az ér dek ér vé nye sí tés sel, a til ta ko zás sal ösz -

 sze füg gés be hoz ha tó kér dé sek vizs gá la ta a po -
li ti ka tu do mány egyik klas  szi kus te rü le te (pél -
dá ul Almond, 1990), Hirschman azon ban a til -
ta ko zá si al ter na tí va sú lyát a má sik két
mikroökonómiai dön té si op ció rang já ra eme li,
és együt te sen ke ze li azo kat prob lé más szi tu á ci -
ók ban.  A há rom irány ba egy szer re utat nyi tó

fo gyasz tói dön té si prob lé ma (ki vo nu lás, til ta -
ko zás vagy hû ség) je len ti a hirschmani meg kö -
ze lí tés egyik mód szer ta ni újí tá sát, mi vel le he tõ -
vé te szi a köz gaz da sá gi kér dé sek új irány ból és
mód szer rel va ló ér tel me zé sét.
A til ta ko zó és a ki vo nu ló fo gyasz tói cso por -

tok el té rõ mó don tö rek sze nek mi nõ ség ja ví tás -
ra rá bír ni a vál la la tot, mi köz ben a hû sé ges kun -
csaf tok biz to sít ják a konst ruk tív vál la la ti vá -
lasz lé pé sek hez szük sé ges fo gyasz tói és pénz -
ügyi tar ta lé kot, bi zal mi tõ két.  Adott eset ben
így akár az a pa ra do xon is elõ áll hat, hogy mi nõ -
ség ja vu lás ra gyár tói szán dék meg lé te mel lett
sem ke rül sor, ha a cég áru cik kei mel lett ne héz
idõk ben is ki tar tó ve võk szá ma a vál la lat szem -
pont já ból kri ti kus szint alá sül  lyed, ami nek kö -
vet kez té ben nem lesz ké pes a gyár tó a ter ve zett
mi nõ ség ja ví tás ra.
Az ere de ti pél dá hoz vis  sza ka nya rod va a vég -

sõ fo gyasz tói dön tés a ve võ pre fe ren cia rend -
sze ré tõl függ, a vá lasz tást azon ban be fo lyá sol ja
a pi a ci struk tú ra.  Ma ga Hirschman is hang sú -
lyoz za, hogy fon tos an nak tisz tá zá sa, va jon lé -
te zik-e ha son ló mi nõ sé gû ter mé ket kí ná ló vál -
la lat a pi a con.  Ver seny pi ac, egy más sal ri va li zá ló
vál la la tok, azo nos, il let ve ha son ló ter mé kek
ese tén a ve või re ak ció gya ko ribb és si ke re sebb
for má ja le het al ter na tív ter mék vá lasz tá sa (ki -
vo nu lás), mi vel a ver sen gõ vál la la tok a fo gyasz -
tók meg szer zé sé ért, meg tar tá sá ért küz de nek,
míg monopolisztikus vi szo nyok kö zött til ta -
ko zás sal le het ered mé nye seb ben be fo lyá sol ni a
vál la la tot, hi szen nincs az ere de ti hez ké pest he -
lyet te sí tõ ter mé ket kí ná ló vál la lat a pi a con
(Hirschman, 1995).
A ki vo nu lás és a til ta ko zás egy más hoz va ló

vi szo nyá ra is ér de mes ki tér ni.  Elõb bi ha té kony -
sá gát gyen gít he ti, amen  nyi ben az ere de ti hez ha -
son ló árucikk(ek) van(nak) a pi a con, mi vel le -
he tõ sé get biz to sít a fo gyasz tói cé lok el éré sé hez
a he lyet te sí tõ ter mék igény be vé te le.  Mi nél több
az al ter na tív  op ció, an nál ke ve sebb sze rep lõ fog
til ta koz ni, ami a til ta ko zás tár sa dal mi bá zi sá nak
gyen gü lé sé hez ve zet.  Ugyan ak kor ez csu pán a
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vá sár ló ol da lá ról igaz: a he lyet te sí tõ ter mé kek
szá má nak emel ke dé se ugyan is az áru mi nõ sé gé -
nek ja ví tá sá ra kész tet he ti azt a gyár tót, amely
kun csaft ja i nak el vesz té sé tõl fél, s en nek fel is -
me ré sé vel az ön tu da tos vá sár lók a ki vo nu lás sal
va ló fe nye ge tés sel ma guk is ki e rõ sza kol hat ják
(til ta ko zás út ján) a minõségjavítást. 3

Barry (1974) és Kassing (1997) hív ták fel a fi -
gyel met ar ra, hogy a mo dell sok kal tá gabb ér -
tel me zés re kí nál mó dot, mint egy ter mék rom -
ló mi nõ sé ge kap csán fel me rü lõ fo gyasz tói di -
lem ma.  Barry (1974) kri ti ká ja sze rint ilyen szé -
le sebb te rü let re va ló ki ter jesz tés le het, ami kor 
• ele ve ala csony mi nõ sé gû ter mék rõl van szó
a pi a con, vagy 

• ami kor egy új, az ere de ti leg fo gyasz tott
cikk nél jobb mi nõ sé gû áru val je le nik meg
egy vál la lat a pi a con, vagy 

• amen  nyi ben a kí ná la ti ol dal he lyett a ke -
res le ti ol da lon tör té nik vál to zás, mint ami -
kor pél dá ul va la ki egy ter mék rõl a tény le -
ges nél jobb mi nõ sé get té te lez fel, majd an -
nak meg vá sár lá sát kö ve tõ en szem be sül a
va ló ság gal.  

Kassing (1997) ezt to vább szé le sí tet te az zal,
hogy az érin tett fe lek köz ti vé le mény el té rés, a
fel me rü lõ prob lé ma ér tel me zé se kö rü li né zet -
kü lönb ség ese tén is elem zé si fo góz ko dót kí nál
a Hirschman-trilemma.  Barry és Kassing fel ve -
té se kulcs fon tos sá gú ab ból a szem pont ból,
hogy rá mu tat tak az ere de ti nél is ru gal ma sabb
hasz nál ha tó ság ra, és ez ál tal meg sok szo ro zó -
dott az al kal ma zá si le he tõ sé gek kö re, így ösz -
 szes sé gé ben szin te va la men  nyi gaz da sá gi és tár -
sa dal mi konf lik tus hely zet vizs gá la tá ra esz közt
kí nál a hirschmani mo dell.

TõKepiacoKésaHirscHman-Trilemma
elméleTTÖrTéneTioldalról

A globalizáció egyik leg gyor sabb és leg mé lyebb
csa tor ná ja a pénz- és tõ ke pi a cok glo ba li zá ló dá -
sa (pél dá ul Ma gas, 2002).  A tõke4 egy részt a

leg mo bi labb ter me lé si té nye zõ ként (az or szá -
gok köz ti ki vo nu lás-be vo nu lás for má já ban) ki -
hasz nál ja a sa ját ru gal mas sá gá ból, il let ve a tõ ke -
el osz lás glo bá lis kü lönb sé ge i bõl fa ka dó el té rõ
pro fit re a li zá lás le he tõ sé ge it, más részt ak tí van
be fo lyá sol ja (lob bi zás, az az til ta ko zás út ján) a
pénz- és tõ ke pi a cok nem ze ti, il let ve nem zet kö -
zi sza bá lyo zá sát, így a glo bá lis tõ ke moz gás
elõt ti aka dá lyok ra is ha tás sal van.  A két ka rak -
te risz ti ka (mo bi li tás és befolyásolóképesség),
va la mint a be fek te té si klí ma, üz le ti kör nye zet
hirschmani áru fo ga lom mal va ló azo no sí tá sa
együt te sen azt je len ti, hogy adot tak szá munk ra
a tõ ke hirschmani ter mi no ló gia sze rin ti vizs gá -
la tá nak fel tét elei.
A tõ ke (il let ve tõ ke tu laj do no sok) po li ti kai

ere jé nek, nyo más gya kor ló ké pes sé gé nek ke ze -
lé se fõ leg a posztkeynesi és neo mar xis ta is ko lá -
ba tar to zó el mé le tek ben és az in téz mé nyi meg -
kö ze lí té sek ben je lent meg a XX.  szá zad
derekától. 5 A posztkeynesi gon dol ko dók (pél -
dá ul Perroux, 1972; Furtado, 1970) és neo mar -
xis ta köz gaz dász ok (pél dá ul Amin, 1976)
szem lé le té re a tõ ke cent ri fu gá lis sze re pé nek,
az az a gaz da sá gi egyen súly tól el tá vo lí tó ha tá sá -
nak fel té te le zé se a jel lem zõ.  Mi vel a fej lett gaz -
da sá gok tõ ke tu laj do no sai a fej let le nebb or szá -
gok ba irá nyu ló be ru há zá so kon át be fo lyá sol ják
a ha tá suk alá ke rü lõ gaz da sá go kat, így lé nye gé -
ben ha tal mi té nye zõ vé vál nak, és az egyen lõt -
len ség fenn ma ra dá sá ban va ló ér de kelt sé gük mi -
att a glo bá lis egyen súly ta lan ság irá nyá ba vi szik
a fo lya ma to kat.  Az aszim met ri kus vi szony ból
adó dó an az ál la mok le het sé ges lé pé sé re ta pin -
tott rá Amin (1976): mi vel a tõ ke ál tal ki zsák -
má nyolt or szá gok po li ti kai be fo lyá so ló ké pes -
sé ge ala csony (az az a til ta ko zás lé nye gé ben
nem re le váns op ció), ezért a fél re vo nu lást, a ka -
pi ta lis ta vi lág ból va ló le kap cso ló dást (delink-
ing) ja va sol ta, amely lé nye gé ben a hirschmani
„ki vo nu lás” vá lasz hoz áll kö zel.
Az új in téz mé nyi (neoinstitucionalista) is -

ko lá ba tar to zó Williamson (1976) a hirschmani
ih le té sû iro da lom ból ki fe je zet ten hi á nyos nak
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tar tot ta a tõ ke pi a ci ku ta tá so kat az 1970-es évek
kö ze pén, pe dig ko moly le he tõ sé ge ket lá tott
már ak kor az ez irá nyú al kal ma zá sok ban.  
A hirschmani esz köz tár ral fo lyó in téz mé nyi
pénz- és tõ ke pi a ci ku ta tá sok iro dal ma alap ve tõ -
en egy év ti zed del ké sõbb, az 1980-as évek ben
bon ta ko zott ki.  Egyik ko rai fu tár ként ide so -
rol ha tó Zysman (1983), aki kü lönb sé get tett
egy részt a til ta ko zás ala pú, bank rend szer re, hi -
tel pi ac ra épü lõ, más részt a kivonulástípusú, tõ -
ke pi ac ra szer ve zõ dõ ka pi ta lis ta mo del lek
között. 6 Elõb bi ben a ban kok a hi te le zés ré vén
szer zett be fo lyá suk alap ján tud nak köz vet len
ha tást gya ko rol ni a vál la la tok ra, míg utób bi ban
a tu laj do no sok a rész vé nyek adá sá val-vé te lé vel
fe jez he tik ki vé le mé nyü ket (a rész vény tu laj do -
no sok köz gyû lé se mel lett, amely a til ta ko zás
fó ru ma).  A posztkeynesi kon cep ci ó tól el té -
rõ en a tõ ke fo lya ma tok Zysmannál a po zi tív 
vis  sza csa to lá so kon ke resz tül az egyen súly fe lé
bil len tik a gaz da sá gi rend sze re ket, az az cent ri -
pe tá lis erõk kel ír ha tó le a vis  sza jel zé sek irá nya
a cent ri fu gá lis me cha niz mu sok he lyett.
A pénz- és tõ ke pi a ci ku ta tá sok hirschmani

ele mek kel va ló öt vö zé se az 1990-es évek tõl
több irány ban fej lõ dött to vább.  Ös  szes sé gé ben
szé les te rü le tek re fej tett ki ha tást, vi szont nem
ala kult ki egy sé ges, rend sze re zett, struk tu rált
szak iro dal ma.  Eb bõl adó dó an több elem zés
em lít he tõ a rész vény pi a cok mû kö dé se (Gillan –
Starks, 1998; King – Soule, 2007; Pagoulatos,
2005), a ke res ke del mi ban kok te vé keny sé ge
(Stewart, 1998; Colgate – Hedge, 2001; White
– Yanamandram, 2004), a nem zet kö zi tõ ke -
moz gá sok (Ahlquist, 2006; Wildasin, 2005), a
köz vet len mûködõtõke-beruházások (Witt –
Lewin, 2007; Drahokoupil, 2007; Tsai, 2011), a
vál la la tok fe let ti kont roll meg szer zé se (Bol ton
et al. , 1998), az ál la mok fe let ti be fo lyás szer zés
(Hiscox, 2004; Yakovlev, 2006), a pri va ti zá ció
(Anderson et al. , 1999; Frydman et al. , 1996;
Pagoulatos 2005) té ma kör ében, amely be épí ti
meg kö ze lí té si mód já ba az EVL-paradigmát.
Ugyan ak kor szem be öt lõ, hogy az iro da lom ban

egy elõ re érin tet len te rü let nek szá mít a
hirschmani szem lé let ben vizs gált tõ ke pi a ci fo -
lya ma tok szé le sí té se a gaz da sá gi nö ve ke dés irá -
nyá ba.  Mi e lõtt er re kí sér le tet te szünk, rö vi den
át te kint jük a tõ ke tu laj do no sok hirschmani re -
ak ci ó it be fo lyá so ló kö rül mé nye ket.

apénz-ésTõKepiaciszereplõK
viselKedéséTBefolyásolóTényezõK

A pénz- és tõ ke pi a co kon a Hirschman-trilem-
ma alap ján várt vi sel ke dé si tí pu so kat (ki vo nu -
lás, til ta ko zás, hû ség) leg alább négy di men zi ó -
ban le het meg ra gad ni az egyes is ko lák tól füg -
get le nül, ezek:
u a tõ ke tí pu sok faj tái, 
v a be fek te tõk ál tal kö ve tett stra té gi ák, 
w a tör té nel mi vál to zá sok, vé gül 
x az egyes tu laj do no si há nyad dal ren del ke -

zõk vál la la ti rész ará nya (il let ve nem zet gaz da sá -
gi szin ten vizs gál va a tõ ke tu laj do no sok pi a ci
rész ará nya).

A tõ ke tí pu sok faj tái 

Az egyes tõ ke faj ták kö zött ha tárt le het húz ni a
mo bi li tás alap ján.  Dailami (1999), Brune–
Guisinger (2006), Wildasin (2005) és Ahlquist
(2006) a portfóliótõke és a kül föl di mûködõ-
tõke (foreign direct investment – FDI) vi sel ke -
dé se kö zöt ti dif fe ren ci át ab ban ál la pí tot ta meg,
hogy utób bi ala cso nyabb mo bi li tá sa mi att ne -
he zeb ben tud él ni a ki vo nu lá si op ci ó val, ami bõl
Hirschman alap ján le ve zet he tõ, hogy az FDI
na gyobb fo gé kony sá got mu tat a til ta ko zás 
kö ré be tar to zó esz kö zök igény be vé te lé re.
Drahokoupil (2007) ezt ál ta lá no san úgy fo gal -
maz ta meg, hogy a mo bi li tás nö ve ke dé se a ki -
vo nu lás, csök ke né se pe dig in kább a til ta ko zás
fe lé te rel.
Altinoglu (2009) sze rint ága za ti lag is húz ha -

tó ha tár: a na gyobb ál ló tõ ke-be ru há zá si igé -
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nyû ne héz ipar kép vi se lõi kön  nyeb ben al kal -
maz zák a til ta ko zást fegy ver ként, míg pél dá ul
a ke vés bé tõkeintenzív kön  nyû ipa ri be fek te -
tõk rom ló gaz da sá gi fel té te lek mel lett gyak -
rab ban fo lya mod nak ki vo nu lás hoz.  Mon dan -
dó ja lé nye gé ben azo nos Marceu és Smart
(2003) ered mé nyé vel, akik sze rint mi nél ke ve -
sebb le he tõ sé ge van egy ipar ág nak a ki vo nu lás
út ján az ál la mi adóz ta tás alól ki búj ni, an nál na -
gyobb a kor mány meg gyõ zé sé re, a lob bi zás ra
for dí tott ener gia.

A be fek te tõi cso por tok ál tal kö ve tett
stra té gi ák

Lakshmi (2004) in di ai pénz pi a co kat vizs gá ló –
de szé le sebb kör ben is ér vé nyes – ku ta tá sa alap -
ján a hû ség el sõ sor ban a csa lá di tõ ke szá má ra
be fek te té si cél pon tot ke re sõ sze rep lõk s ki sebb
mér ték ben az egyé ni be fek te tõk sa já tos sá ga,
míg az in téz mé nyi be fek te tõk a til ta ko zás so -
rán vi szony lag je len tõs, de nem túl be csü len dõ
al ku erõ vel ren del kez nek.  A csa lá di tu laj do nú
vál la la tok vis  sza szo ru lá sá val van össz hang ban
Hardie (2008) meg ál la pí tá sa, amely sze rint a
pénz pi ac ok fej lõ dé sé vel, li be ra li zá ló dá sá val a
lo ja li tást egy re in kább fel vált ja a pro fit ma xi ma -
li zá lást ke re sõ tõ ke te vé keny sé gé be il lesz ke dõ
és mind jel lem zõb bé vá ló ki vo nu lás.
Hardie (2008) a brit FTSE 100 a tõzs de in -

dex be tar to zó ki lenc leg na gyobb vál la lat tu laj -
do no si szer ke ze tét vizs gál va a rész vé nyek tu -
laj do no sa i nak vi sel ke dé se alap ján egy más tól
ha tá ro zot tan el té rõ vi sel ke dé sû be fek te tõi cso -
por to kat kü lö ní tett el.  A kis rész vé nye sek ál ta -
lá ban im mo bi lak, ne he zen sza ba dul nak meg
ér ték pa pír ja ik tól, til ta ko zás ra pe dig ala csony
rész vény há nya duk mi att rit kán nyí lik al ka lom
a rész vé nye sek köz gyû lé sén.  A nyug díj alap ok
és biz to sí tó tár sa sá gok – hos  szú tá vú be fek te -
té si stra té gi á juk ré vén – rend kí vül lo já li sak, ál -
ta lá ban a ha zai rész vé nye ket pre fe rál ják az ala -
csony ár fo lyam koc ká zat mi att, til ta ko zá si le -

he tõ sé ge ik szé le seb bek, ugyan ak kor a be fek te -
té si sza bá lyok la zí tá sa és a tõ ke pi a cok nem zet -
kö zi li be ra li zá ló dá sa csök ken ti a nem ze ti lo ja -
li tá su kat.  A hedge fundok szá má ra a til ta ko zás
– a rö vid tá vú, de pro fit ma xi ma li zá lás ra tö rek -
võ be fek te té si stra té gia mi att – sokadrendû
szem pont, pi a ci sú lyuk el le né re az in ten zív
portfólióátrendezés (gya ko ri ki vo nu lás) mi att
azon ban je len tõs sze re pük van az árak ra.  
A ma gán tõ ke ala pok (private equity funds) a til -
ta ko zás ré vén tud nak be fo lyást gya ko rol ni a
rész vény ár fo lyam ok ala ku lá sá ra; míg a nem -
zet kö zi be fek te tõk szá má ra a nem ze ti ho va tar -
to zás nem je lent aka dályt, sõt ér zel mek tõl
men te sen tud nak dön tet ni, ezért a ha zai be ru -
há zók nál ke vés bé hû sé ge sek.
A tõ ke mo bi li tá sá ból ere dõ sa já tos sá ga, hogy

nem csak a recipiens gaz da ság ban (pél dá ul
Drahokoupil, 2007), ha nem a donorországban
is (pél dá ul Witt – Lewin, 2007) kivonulás-
tiltakozás-hûség dön té sek kel pró bál ked ve -
zõbb po zí ci ó kat sze rez ni ma gá nak.  Az az pél -
dá ul a né met or szá gi ere de tû kül föl di mûködõ
tõke egyi de jû leg egyez ked het a né met gaz da sá -
gi élet sze rep lõ i vel (ki vo nu lás, til ta ko zás, hû ség
stra té gia kö zött vá laszt va), va la mint a le en dõ
cél ál lo más nak szánt ma gyar gaz da ság po li ti ka
irá nyí tó i val (be vo nu lás, til ta ko zás, tá vol ma ra -
dás op ci ó kat mér le gel ve).  To váb bi két sa já tos -
ság ként ezt ki egé szít het jük az zal, hogy 
u a tõ ke tu laj do nos a po ten ci á lis új recipiens

or szág ra már a be lé pés elõtt nyo mást gya ko rol -
hat, mi vel ke ve sebb vesz te ni va ló ja van a donor-
félnek, amíg a tõ ke a recipiens or szág ha tá ron
kí vül van;
v a meg cél zott gaz da ság mel lett a tõ két fo -

gad ni ké pes töb bi or szá got is ked ve zõbb fel té -
te lek fel aján lá sá ra kény sze rít he ti, azok ra még
na gyobb nyo mást ki fejt ve (az az a pél dá nál ma -
rad va egyéb kö zép-ke let-eu ró pai or szá gok is a
ma gyar gaz da ság ver seny tár sa i vá vál nak).
Mind ez oda ve zet, hogy az egyes vi szony lag tõ -
ké ben sze gény or szá gok tõ ke li be ra li zá ci ós lé -
pé se nem önál ló, au to nóm vá lasz tást je lent, 
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ha nem a töb bi or szág lé pé sé tõl nagy ban füg gõ
dön tés kö vet kez mé nye (pél dá ul Brune –
Guisinger, 2006).
A mo bi li tás azt is je len ti, hogy nem csak köny-

nyen és gyor san, ha nem a sza bá lyo kat kön  nyen
meg ke rül ve a sza bá lyo zás elõtt sok szor elõ rébb
jár va (pél dá ul transz fer árak al kal ma zá sa, le ány -
vál la lat ok nak jut ta tott tá mo ga tás stb.  se gít sé -
gé vel) mû kö dik a tõ ke moz gás, ami meg hat vá -
nyoz za a tõ ke szá má ra a til ta ko zás sal el ér he tõ
pro fi tot (Goodman, 1993).

A glo ba li zá ló dás je len tet te 
vál to zá sok

A Mundell-féle ekvivalenciatétel (Mundell,
1957) sze rint az áru ke res ke de lem, il let ve a té -
nye zõ áram lás li be ra li zá ci ó ja is a té nye zõ árak
ki egyen lí tõ dé sé vel jel le mez he tõ egyen súly irá -
nyá ba mu tat tor zu lás men tes pi a co kon, az az a
vá mok és egyéb ke res ke del mi kor lá tok le bon -
tá sa mel lett a ter me lé si té nye zõk nem zet kö zi
áram lá sa (va gyis a tõ ke moz gá sa, hirschmani
ér te lem ben a tõ ke lo ja li tá sa, il let ve ki vo nu lá sa)
is egyen súly hoz ve zet.  Ezt a szel le mi sé get
foly tat va Hardie (2008), Cerny (2001) sze rint a
glo ba li zá ló dás le ér té ke li a til ta ko zás tí pu sú re -
ak ci ó kat, és a ha tá rok le bon tá sá ból, a po ten ci á -
lis cél pi a cok szá má nak emel ke dé sé bõl adó dó an
a lo ja li tás-ki vo nu lás dön tés fe lé te re li a tõ ke tu -
laj do no so kat.  
Ugyan ak kor az el múlt né hány év ti zed ben

több elem zés (pél dá ul Bhagwati et al. , 1987;
Hiscox, 2004) is fel ve tett egy el len irá nyú ten -
den ci át.  Esze rint a tõ ke nem egy sze rû en át -
ugor ja a moz gást ne he zí tõ aka dá lyo kat, ha nem
po li ti kai nyo mást fejt ki a mo bi li tást fé ke zõ
kor lá tok kal szem ben és ha tás ta la ní ta ni pró bál -
ja azo kat, mi e lõtt a tény le ges ki vo nu lás el in -
dul na, az az a ki vo nu lás mel lett fel ér té ke lõ dik a
til ta ko zás szerepe. 7 Töb ben, így pél dá ul
Armijo (1998), Tsai (2011)Hirschmanra hi vat -
koz va az zal ér vel nek, hogy a ki vo nu lás sal va ló

fe nye ge tés meg nö ve li a be fek te tõi til ta ko zás
ha tás fo kát.
A tõ ke mo bi li tá sá ból, az az ki vo nu lá sá ból,

il let ve a be vo nu lás el ha lasz tá sá ból fa ka dó fe -
nye ge tett ség a kül föl di tõ ké re rá utalt or szá go -
kat ar ra sar kall ja, hogy mi nél in kább be fek te -
tõ ba rát üz le ti kör nye ze tet te remt se nek
(Bergman, 2009).  Rá adá sul ezt fo koz za a tõ -
ke sze gény or szá gok kö zöt ti ver seny is (pél dá -
ul Brune – Guisinger, 2006).  Mi vel glo bá lis
ten den ci á ról le het be szél ni, így ez vég ered -
mény ben az or szá gok be fek te té si kör nye ze te
köz ti tá vol ság csök ke né sé hez ve zet.  Nem sza -
bad azon ban fi gyel men kí vül hagy ni, hogy a
vi szony lag gyors (leg alább is más té nye zõ  pi a -
cok hoz ké pest an nak te kint he tõ) kon ver gen -
cia nem csak a tõ ke mo bi li tá sá ban, ha nem a 
tõ ke til ta ko zá si po ten ci ál ja ál tal megnöveke-
dett al ku erõ ben is gyö ke re zik.

Az egyes tu laj do no si há nyad dal 
ren del ke zõk vál la la ti rész ará nya

Lee (2009) fo gal maz ta meg, hogy egy-egy be -
fek te tõ tu laj do ni rész ará nyá nak emel ke dé sé vel
nem csak li ne á ri san nõ a vál la lat/ipar ág ügy me ne -
té re va ló be fo lyá sa, ha nem ezt meg sok szo roz za
a po ten ci á lis ki vo nu lás ból fa ka dó al ku po zí ció
nö ve ke dé se is.  Így a tá vo zás sal va ló fe nye ge tés
le he tõ sé ge és a me nedzs ment/ipar ág ve ze té sé re
irá nyu ló, a sza va za ti súly ból ere dõ be fo lyás a 
pi a ci rész arány nö ve ke dé sé hez ké pest hat vá nyo -
zot tan bõ vü lõ al ku erõt biz to sít szá má ra.
Ugyan ak kor ezt a ké pes sé get ront hat ja egy el -
len té tes ha tás, ami re Hawley (1995) hív ta fel a 
fi gyel met: az ame ri kai rész vény pi a con meg fi -
gyel he tõ kon cent rá ció erõ sö dé se ré vén az egy re
ke ve sebb szá mú, de egy re na gyobb részvény-
portfóliókat moz ga tó be fek te tõk szá má ra egy re
ne he zeb bé vá lik a rész vé nyek el adá sa és vé te le,
az az a kü lön bö zõ rész vé nyek tu laj don lá sá ból fa -
ka dó koc ká za tok di ver zi fi ká lá sa, exit-loyalty tí -
pu sú te rí té se, ezért fel ér té ke lõ dik a til ta ko zás
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sze re pe, kü lö nö sen amen  nyi ben a pi a ci fo lya ma -
tok irá nya ál ta lá no san ne ga tív irány ba for dul.
Az orosz or szá gi ku po nos pri va ti zá ció so rán

a vál la la ti üz let ré szek ke ze lé sé vel fog lal ko zó
szer ve ze tek nek az orosz vál la la ti me nedzs -
ment re gya ko rolt ha tá sát vizs gál va Frydman és
szer zõ tár sai (1996) is Lee-hez ha son ló ered mé -
nyek re ju tot tak: jel lem zõ stra té gi á nak bi zo -
nyult a vál la la ti tu laj don ré szek ke ze lé sé vel 
fog lal ko zó ala pok szá má ra egy-egy ala csony
rész vény há nya dú vál la lat ese té ben az ala pok
egy más köz ti rész vény cse ré je, adás vé te le
(klasszi kus ki vo nu lás-hû ség stra té gia), az az a
szét ap ró zó dott részvényportfólió tisz tí tá sa,
kon cent rá lá sa, míg na gyobb rész vény há nyad
el éré se mel lett a sta tisz ti kák sze rint az ala pok
na gyobb arány ban és gyak rab ban hoz tak sze -
mé lyi kö vet kez mé nyek kel já ró dön té se ket (az -
az él tek a til ta ko zás esz kö zé vel) az ál ta luk fel -
ügyelt vál la la tok me nedzs ment jé ben.

Kivonulás,TilTaKozás,Hûség
ésgazdaságinÖveKedés

A tõ ke re ak ci ó it meg ha tá ro zó kö rül mé nyek át -
te kin té se után a kö vet ke zõ lé pés ben meg vizs -
gál juk, hogy a Hirschman-féle kon cep ci ó val
ho gyan le het szé le sí te ni a nö ve ke dés el mé le ti
ös  sze füg gé se ket, mi vel is me re te ink sze rint
ilyen tí pu sú elem zé sek egy elõ re nem szü let tek.
Ku ta tá sunk két el té rõ kon cep ci ó ra tá masz ko -
dik.  Az egyik egy el mé le ti meg kö ze lí tés, ahol a
ter me lé si függ vényt hirschmani ol dal ról vesz -
 szük szem ügy re és eb bõl a mó do sí tott nö ve ke -
dé si mo dell bõl ve zet jük le a ki vo nu lás, til ta ko -
zás gaz da sá gi nö ve ke dés re gya ko rolt te o re ti kus
ha tá sát, míg a má sik irány egy em pi ri kus vizs -
gá lat ból áll, ahol el mé le ti ered mé nye ink re tá -
masz kod va meg vizs gál juk, hogy a tõ ke ki vo nu -
lá sa, til ta ko zá sa, hû sé ge ho gyan hat az ez red -
for du ló utá ni, vál ság elõt ti idõ szak ban az eu ró -
pai és a volt szov jet utód ál lam ok gaz da sá gi di -
na mi ká já ra.

Makroökonómiai ös  sze füg gé sek

Cé lunk a nö ve ke dé si mo dell bõl ki in dul va ma te -
ma ti ka i lag le ve zet ni a tõ ke ki vo nu lá sa, til ta ko -
zá sa, va la mint a gaz da sá gi nö ve ke dés köz ti kap -
cso la tot.  Ki in du lás ként mó do sít juk a ter me lé si
függ vényt az EVL-paradigma al kal maz ha tó sá ga
ér de ké ben.  A Cobb–Douglas-formában fel írt,
il let ve a tõ ke szét bon tá sá val mó do sí tott ter me -
lé si függ vény for má ja a kö vet ke zõ:

Y = KaL1–a = (C+FDI)aL1–a (1)
ahol
Y = meg ter melt jö ve de lem (ki bo csá tás),
K = tõ ke,
L = mun ka,
a= tõ ke ter me lé si ru gal mas sá ga, 0 < a< 1,
C= a gaz da ság ban meg ter melt tõ ke,
FDI = ter me lés be be fo ga dott kül föl di

mûködõ tõke.

De ri vá lás sal adó dik a tõ ke ha tár ter mé ke, az -
az a ka mat (r):
r = dY/dK (2)
r = aHKa–1HL1–a= aH(L/K)1–a (3)

r = aH( )1–a (4)

r = aH( )1–a (5)

Mi vel (1) egyen let bõl ki in dul va

= Ka–1HL1–a = = ( )1–a (6)

ezért (4) és (6) alap ján adó dik:

r = aH = aH (7)

Ezt kö ve tõ en azt vizs gál juk, ho gyan hat a
gaz da sá gi nö ve ke dés re a tõ ke ki vo nu lá sa, az az a
mûködõ tõke ese té ben az ala cso nyabb be áram -
ló FDI, il let ve a más pi a co kat ke re sõ, ki fe lé
áram ló FDI fel gyor su lá sa, il let ve a ket tõ egyen -
le gé nek ja vu lá sa.
A (7) ös  sze füg gés át ren de zõ dé sé bõl in du -

lunk ki:

Y
C–FDI

Y
K

L
K

L1–a

K1–a
Y
K

L
C–FDI

L
K



n TANULMÁNY n

513

C+FDI = aH
(8)

En nek par ci á lis de ri vá lá sá val adó dik:

> 0 (9)

A (9) ös  sze füg gés se gít sé gé vel meg fo gal -
maz hat juk hi po té zi sün ket, hogy a fel gyor su ló
tõ ke be áram lás gyor sít ja, a megnövekedett tõ -
ke ki áram lás pe dig las sít ja a gaz da sá gi nö ve ke -
dést.
A tõ ke ki vo nu lá sa után meg vizs gál juk, mi -

ként hat a gaz da sá gi tel je sít mény re a til ta ko -
zás.  A tõ ke tu laj do no sok adott kor mán  nyal
szem be ni til ta ko zá sá nak cél ja több let ho zam
szer zé se, az az a til ta ko zás nél kü li jö ve de lem -
hez ké pest ma ga sabb pro fit re a li zá lá sa.  A til ta -
ko zás sal el ért ho zam a kö vet ke zõ for má ban ír -
ha tó le:
rv = hH r (10)

ahol
r = til ta ko zás elõt ti ho zam,
rv = a til ta ko zás utá ni ho zam,
h = a tõ ke tu laj do no sok, be ru há zók til ta ko -

zá sá nak ha té kony sá ga, ami rõl fel tes  szük, hogy
a til ta ko zás nél kü li ho zam nál ma ga sabb, de leg -
alább is nem ala cso nyabb jö ve del met ge ne rál a
tõ ke tu laj do no sok szá má ra (az az h $1).
Fel tes  szük to váb bá, hogy a pénz ügyi rend -

szer li be ra li zá ló dá sa, fej lõ dé se, a tisz ta vi szo -
nyo kat meg te rem tõ tör vé nyi sza bá lyok le fek -
te té se nö ve li, míg a ren de zet len, tisz tá zat lan
pénz ügyi kör nye zet és sza bá lyok ront ják az el -
ér he tõ pro fi tot a tõ ke tu laj do no sok szá má ra.  
A be fek te tõk til ta ko zá sá nak a ha té kony sá ga
(az az el ért pro fit já nak nagy sá ga) a pénz ügyi 
li be ra li zá ló dás sal kö ze lí tett pénz ügyi rend szer -
tõl függ, még pe dig fel te vé sünk sze rint a li be ra -
li zá ló dás sal emel ke dik, a li be ra li zá ló dás vis  sza -
szo ru lá sá val csök ken az el ér he tõ jö ve de lem
nagy sá ga:

h = f(INTlib.), > 0 (11)

ahol
INTlib. : gaz da sá gi li be ra li zá ció mér té ke

A (7) és (10) ös  sze füg gés alap ján adó dik:

rv = hH r = hHa H = hHaH (12)

En nek át ren de zé sé vel adó dik:

h = H (13)

Eb bõl par ci á lis de ri vá lás sal kap juk:

> 0 és (14)

< 0 (15)

A (11) és (14), (15) ered mé nyek ös  sze ve té sé vel
a kö vet ke zõ ös  sze füg gés hez ju tunk: 

>0 és (16)

< 0 (17)

Így (16) és (17) se gít sé gé vel meg fo gal maz -
hat juk ál lí tá sa in kat: a gaz da sá gi li be ra li zá ló dás
elõ re ha la dá sa egy részt las sít ja a gaz da sá gi nö ve -
ke dést, más részt nö ve li az adott gaz da ság ba be -
áram ló kül föl di mû kö dõ tõ ke nagy sá gát.
A ma te ma ti kai ered mé nyek ös  szes sé gé ben

azt mu tat ják, hogy van re le van ci á ja a hirschmani
mód sze rek nek a tõ ke pi a ci és nö ve ke dé si vizs gá -
la tok ös  sze ha son lí tá sá nál, azon ban en nek em pi -
ri kus iro dal ma gya kor la ti lag nem lé te zik.  A kö -
vet ke zõk ben en nek az ûr nek a be töl té sé re te -
szünk kí sér le tet.

Em pi ri kus vizs gá lat

A nö ve ke dé si mo dell bõl ki in dul va em pi ri ku san
is szem ügy re ves  szük a tõ ke ki vo nu lá sa, til ta -
ko zá sa, hû sé ge és a gaz da sá gi nö ve ke dés kö zöt -
ti vi szonyt.  A ki vo nu lást elem zé sünk ben egy -
részt egy vi szony lag szem lé le tes és klas  szi kus
for mát vá laszt va a kül föl di mûködõ tõke moz -
gá sá val ra gad juk meg, s a net tó tõ ke ex port
emel ke dé sét, a net tó tõ ke im port csök ke né sét, a
net tó FDI-mérleg rom lá sát azo no sít juk a tõ ke
ki vo nu lá sá val.  A gaz da sá gi nö ve ke dés re gya ko -

¶Y
¶INTlib

¶FDI
¶INTlib

¶Y
¶h

¶FDI
¶h

C+FDI
Y

rv
a

Y
K

Y
C+FDI

¶h
¶INTlib

¶Y
¶FDI

Y
r
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rolt ha tá sok mi att esett vá lasz tá sunk az FDI-re
a portfóliótõkével szem ben, mi vel elõb bi tech -
no ló gia moz gás sal is jár, míg utób bi nem.  Vizs -
gá la tunk ban más részt ki vo nu lás nak te kint jük
az ár nyék- és szür ke gaz da ság erõ sö dé sét, az az a
fe hér gaz da ság csök ke né sét is, hi szen ez is a tõ -
ke tu laj do no sok el for du lá sát je len ti a tisz ta gaz -
da sá gi vi szo nyok irá nyá ból.
Míg a tõ ke moz gás ra vo nat ko zó an ren del ke -

zés re áll nak ada tok, ad dig a tõ ke til ta ko zá sát
leg fel jebb köz vet ve tud juk mér ni, mi vel a tõ ke -
tu laj do no sok kor mány za tok nál foly ta tott lob-
bitevékenységérõl nin cse nek köz vet le nül el ér -
he tõ in for má ci ók, leg fel jebb sej té sek, ki szi vár -
gott hí rek, rá adá sul eze ket nem le het nem zet -
kö zi össze ha son lí tó jel leg gel fel hasz nál ni.  
A tõ ke tu laj do no sok at ti tûd jé nek kér dõ íves fel -
mé ré sét tech ni kai ol dal ról aka dá lyoz za a ku ta -
tást vég zõk és a vizs gá la ti ala nyok kö zött a glo -
ba li zá ló dás sal ös  sze füg gõ en nö vek võ föld raj zi
és kul tu rá lis tá vol ság, a tõ ke tu laj do no sok ano -
ni mi tá sa.  Ki hasz nál juk ugyan ak kor azt a tényt
Hiscox (2004) fel ve té sé re tá masz kod va, hogy
az egyes or szá gok be fek te té si kör nye ze té rõl,
üz le ti klí má já ról rend sze re sen és ös  sze ha son lít -
ha tó mó don vé le ményt mon da nak, rang so ro kat
ké szí te nek nem zet kö zi szer ve ze tek, hi tel mi nõ -
sí tõk, akik nek ér ték íté le te fel te vé sünk sze rint
kö zel áll a tõ ke tu laj do no sok vé le ke dé sé hez.
Sõt, utób bi ak adott eset ben nyo mást is fej te nek
ki a hi tel- és koc ká zat mi nõ sí tõk re, ha más hogy
nem, ak kor az ál tal, hogy a nem zet kö zi szer ve -
ze tek több in téz mé nyi rang sor ös  sze ál lí tá sá -
ban, az in téz mé nyi kör nye zet pon to zá sa so rán
az adott pi a con je len lé võ gaz da sá gi sze rep lõk
vé le mé nyét dol goz zák fel.  Vizs gá la tunk ban az
Euromoney éven te kö zölt in téz mé nyi vál to zó -
i ra tá masz ko dunk, amely 0–100 kö zöt ti ská lán
ér té ke li az országkockázati vé le mé nye ket (ma -
ga sabb ér té kek az ala cso nyabb koc ká zat nak fe -
lel nek meg).
A ke reszt met sze ti em pi ri kus vizs gá la tunk -

ban az eu ró pai or szá gok ra és a volt szov jet
utód ál lam ok ra kon cent rá lunk.  A min tá ba ke -

rü lõ 50 gaz da ság: Auszt ria, Bel gi um, Bul gá ria,
Cip rus, Cseh or szág, Dá nia, Észt or szág, Finn -
or szág, Fran cia or szág, Né met or szág, Gö rög -
or szág, Ma gyar or szág, Ír or szág, Olasz or szág,
Lett or szág, Lit vá nia, Lu xem burg, Mál ta, Hol -
lan dia, Len gyel or szág, Por tu gá lia, Ro má nia,
Szlo vá kia, Szlo vé nia, Spa nyol or szág, Svéd or -
szág, Nagy-Bri tan nia, Iz land, Nor vé gia,
Svájc, Al bá nia, Ör mény or szág, Azer baj dzsán,
Fehéroroszország, Bosz nia-Her ce go vi na,
Hor vát or szág, Grú zia, Ka zahsz tán, Ko szo vó,
Kirgizisztán, Ma ce dó nia, Moldova, Mon te -
neg ró, Orosz or szág, Szer bia, Tá dzsi kisz tán,
Tö rök or szág, Türk me nisz tán, Uk raj na, Üz -
be gisz tán.
Az egyes évek hul lám zó gaz da sá gi nö ve ke -

dé si ada tai mi att egy több éves idõ pe ri ó dus át la -
gát ves  szük fi gye lem be.  Vá lasz tá sunk a
2001–2008 kö zöt ti idõ szak ra esik, az az a 2008.
év vel zá rul az elem zés idõ ho ri zont ja, mi vel egy
vi szony lag nyu godt idõ sza kot sze ret nénk vizs -
gál ni, míg a vál ság olyan új tur bu lens idõ sza kot
in dí tott el, amely tor zít hat ná az ered mé nye in -
ket, mind azo nál tal a kö vet ke zõ ku ta tá sok tár -
gya le het ne ezen idõ szak elem zé se is.  A vizs -
gált vál to zó in kat, azok tar tal mát és for rá sát tar -
tal maz za az 1.  táb lá zat.
A gaz da sá gi nö ve ke dés (growth) becs lé sé hez

a kö vet ke zõ reg res  szi ós becs lõ függ vényt hasz -
nál tuk:

growth = b0+b1HFDI_inflow+b2HFDI_out-
low+b3HFDI_net+b4Hshadow+b5HEuro-
money+b6Hemployment (18)

A mo dell be a tõ ke ki vo nu lá sát, til ta ko zá sát
kö ze lí tõ vál to zók mel lett a nö ve ke dé si mo dell
szel le mi sé gé bõl fa ka dó an be tet tük a fog lal koz -
ta tot tak ará nyát is, ami a mun ka men  nyi ség egy -
faj ta kö ze lí té sé nek te kint he tõ.
Az egyes ma gya rá zó vál to zók kö zöt ti kor re lá -

ci ó kat tar tal maz za a 2.  táblázat. 8 A tõ ke áram lás -
sal kap cso la tos vál to zók (FDI-export, -im-
port, net tó mér leg) kö zött vi szony lag szo ros
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kap cso lat van, kü lö nö sen az FDI-export és 
-import kö zött, ami meg erõ sí ti azt a vá ra ko zá -
sun kat, hogy ez a két utób bi vál to zó ön ma gá -
ban torz ké pet nyújt a tõ ké nek a ki vo nu lás-lo -
ja li tás kö zöt ti vá lasz tá sá ról, míg he lyet tük ezen
a té ren hasz nál ha tóbb kö ze lí tést ad a tõ ke moz -
gás net tó egyen le ge, ami egy mu ta tó ba sû rí ti a
tõ ke moz gá sok irá nyát.  Az ár nyék gaz da ság
mér té ké vel kap cso lat ban ér de mes ki tér ni egy -
részt ar ra, hogy az országkockázati osz tály zat -
tal for dí tot tan kor re lál (a gaz da ság „szür kü lé -
se” az in téz mé nyi pont szám csök ke né sét ered -
mé nye zi, ami meg fe lel a vá ra ko zá sa ink nak),
más részt a net tó tõ ke mér leg gel po zi tív kap cso -
lat ban van.  Ez ab ból a – táblázatból le ol vas ha tó
– nem szig ni fi káns kor re lá ci ós ös  sze füg gés bõl
fa kad, hogy az ár nyék gaz da ság erõ sö dé sé vel
csök ken ugyan a tõ ke im port vo lu me ne, azon -
ban en nél na gyobb mér ték ben esik az or szág -

ból szár ma zó tõ ke ex port vo lu me ne is, ami a
net tó mér leg ja vu lá sát ered mé nye zi.
A gaz da sá gi nö ve ke dés becs lé sé re a vizs gált

vál to zók kal reg res  szi ós elem zést vé gez tünk,
amely nek ered mé nye it a 3.  táb lá zat tar tal maz -
za.  A ma gya rá zó vál to zók kö zöt ti imént fel tárt
ma gas kor re lá ció adott eset ben multikollinea-
ritás koc ká za tát je len ti, így óva to san kell ér té -
kel nünk ered mé nye in ket.  A multikollinearitás
ve szé lyé bõl fa ka dó an egy vál to zós reg res  szi ós
elem zé se ket is le fut ta tunk.
A reg res  szi ós egyen let alap ján a kö vet ke zõ ös -

 sze füg gé sek ol vas ha tók ki.  A kont roll vál to zó -
ként hasz nált fog lal koz ta tás nö ve ke dé se vá ra ko -
zá sa ink nak meg fe le lõ en po zi tí van hat a gaz da sá -
gi ütem re, más részt az egy vál to zós (4–5.  és 7–9.
szá mú) mo del lek hez vi szo nyít va vi szony lag erõs
szink ron ban van a gaz da sá gi di na mi ká val a kor ri -
gált de ter mi ná ci ós együtt ha tók alap ján.

1. táblázat

Az empirikus méréshez hAsznált változók

név tartalom rövidítés Forrás
gazdaságinövekedés gazdaságinövekedésévesüteme(%) growth WorldBank(2012)

fdi-import devizakülföldieknettótõkeimportjaagdp%-ában fdi_inflow WorldBank(2012)

fdi-export devizabelföldieknettótõkeexportjaagdp%-ában fdi_outflow WorldBank(2012)

fdinettómérleg nettótõkeexportésnettótõkeimportegyenlegeagdp%-ában fdi_net WorldBank(2012)

árnyékgazdaság árnyékgazdaságbecsültarányaagdp%-ában shadow schneider(2012a),(2012b)

országkockázat országkockázatilista,0–100-asskálán euromoney euromoney

foglalkoztatás 15évesnélidõsebbkorosztályfoglalkoztatásirátája(%) employment WorldBank(2012)

Forrás: sajátösszeállítás

2. táblázat

A regressziós becsléshez hAsznált változók korrelációs mátrixA

shadow employment FDi_out FDi_inflow FDi_net euromoney
shadow 1,000 –0,179 –0,246 –0,190 0,564** –0,883**

employment 1,000 0,012 –0,032 –0,252 0,304*

fdi_out 1,000 0,996** –0,833 0,249

fdi_inflow 1,000 –0,783** 0,184

fdi_net 1,000 –0,586**

euromoney 1,000

*10%-osszintenszignifikáns,**5%-osszintenszignifikáns,***1%-osszintenszignifikáns

Forrás: sajátszámítás
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A tõ ke pi a ci re ak ci ók kö zül ugyan csak erõs az
ár nyék gaz da ság és a gaz da sá gi nö ve ke dés köz ti
vi szony, a ro bosz tus sá got mu tat ja, hogy egyéb
ma gya rá zó vál to zók be épí té sé vel is meg ma rad
kö zöt tük a szo ros és szig ni fi káns ös  sze füg gés.
A kap cso lat irá nya ugyan ak kor elõ ze tes vá ra ko -
zá sa ink hoz ké pest el lent mon dá sos.  Míg a ka -
pott ered mé nyek alap ján azok ban az or szá gok -
ban ala cso nyabb a gaz da sá gi nö ve ke dés üte me,
ahol az ár nyék gaz da ság sú lya is ala cso nyabb, ad -
dig Baumol (1990) alap ján fel té te lez het nénk,
hogy a gaz da ság fe hé re dé se a gaz da sá gi nö ve ke -
dés fel gyor su lá sá hoz ve zet, s ezt mon da ná a
hirschmani lo gi ka is, hi szen az ár nyék gaz da ság
lé nye gé ben a fe hér gaz da ság ból már „ki vo nult”
erõ for rá so kat je lent, ami ma te ma ti kai le ve ze té -
sünk sze rint las sabb gaz da sá gi di na mi kát ered -

mé nyez.  A min ta ös  sze té te le sem ma gya ráz za a
meg le põ irá nyú ös  sze füg gést, mi vel mind az
egy ko ri szov jet utód ál lam ok ra szû kí tett, mind
az EU-27-re kor lá to zott mo del lek ugyan ezen
ered mény hez ve zet nek.  Az el lent mon dás fel ol -
dá sát vél he tõ en ab ban le het ke res ni – és ez lé -
nye gé ben egy be cseng Adam – Ginsburgh (1985)
kö vet kez te té se i vel –, hogy míg a ma te ma ti ka i -
lag le ve ze tett ös  sze füg gés sze rint a tõ ke ha tá ro -
kon va ló de facto ki lé pé se csök ken ti a nö ve ke dé -
si üte met, ad dig az ár nyék gaz da ság ba va ló de
jure ki vo nu lás sal a tõ ke az adott gaz da ság ban
ma rad és olyan erõ for rá so kat hoz mû kö dés be,
ame lye ket a ha gyo má nyos gaz da sá gi sze rep lõk
nem tud nak.  En nek to va gyû rû zõ ha tá sai a ké -
sõb bi ek ben meg je len nek a hi va ta los nö ve ke dé si
sta tisz ti kák ban is.

3. táblázat

keresztmetszeti regressziós becslések ols–móDszerrel európAi országok és A
volt Fák–állAmok gAzDAsági növekeDésére, 2001 és 2008 közötti iDõszAkrA

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Konstans 0,182 0,859 5,097** –0,298 10,721*** 4,399* 5,055*** 4,821*** 4,501***

(0,052) (0,239) (2,023) (–0,410) (10,902) (1,792) (10,111) (10,154) (10,118)

shadow 0,124** 0,128** 0,185***

(2,459) (2,472) (7,7768)

euromoney –0,046 –0,047 –0,103*** –0,089*** –0,106***

(–1,603) (–1,592) (–5,956) (–6,228) (–7,490)

employment 0,081 0,071 0,127** 0,146**

(1,652) (1,415) (2,566) (2,934)

fdi_inflow 0,009 –0,003

(1,358) (–0,304)

fdi_outflow –0,005

(–0,535)

fdi_net –0,039 –0,012 0,152**

(–0,768) (–0,218) (2,637)

r–négyzet 0,639 0,627 0,537 0,599 0,452 0,557 0,002 0,006 0,136

Korrigált

r–négyzet 0,602 0,589 0,504 0,589 0,440 0,537 –0,019 –0,016 0,117

megfigyelések

száma(n) 44 44 46 44 49 48 49 46 46

Megjegyzés: zárójelbenat–statisztikákértéke

*10%-osszintenszignifikáns,**5%-osszintenszignifikáns,***1%-osszintenszignifikáns

Forrás: sajátszámítás
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4A tõ ke mér leg-egyen leg rom lá sá nak nö -
ve ke dés fé ke zõ ha tá sát csak ak kor tud tuk iga -
zol ni, ami kor egy vál to zós reg res  szi ót fut tat -
tunk le, ami ab ból fa kadt, hogy a kül föl di mû -
kö dõ tõ ke de factomoz gá sa a töb bi vizs gált té -
nye zõ vel is nagy mér té kû kor re lá ci ó ban van,
ami tor zí tot ta a több vál to zós elem zé sek ered -
mé nye it.

4Vé ge ze tül a gaz da sá gi li be ra li zá ló dás, a
ked ve zõbb országminõsítés (az Euromoney
ská lá ján a ma ga sabb ér ték a ked ve zõbb be fek te -
tõi íté let nek fe lel tet he tõ meg) és a gaz da sá gi
nö ve ke dés kö zött ne ga tív irá nyú kap cso lat van,
ami meg fe lel a hirschmani el vek alap ján le ve ze -
tett ma te ma ti kai mo dell nek.  A be fek te tõk na -
gyobb mér té kû til ta ko zá sa, a ros  szabb ország-
megítélés fon tos vis  sza jel zés a gaz da ság sze rep -
lõ i nek és a gaz da ság po li ti ka ve ze té sé nek, hogy
hol ér de mes „finomhangolni” a gaz da ság mû -
kö dé sét, ami len dü le tet ad a gaz da sá gi nö ve ke -
dés nek.  A kor re lá ció irá nya ugyan ak kor el lent -
mond an nak a vá ra ko zás nak (pél dá ul Eng –
Habibullah, 2011), mi sze rint a fej let tebb in téz -
mény rend szer gyor sabb nö ve ke dés hez ve zet.  
A kor re lá ció irá nya és a reg res  szió ere je nem
csök ken lé nye ge sen akár egy fej lett (EU-27,
Svájc, Nor vé gia, Iz land), akár egy vi szony lag
fej let len (nem EU-tag bal ká ni gaz da sá gok,
szov jet utód ál lam ok, Tö rök or szág) rész min tát
vizs gá lunk.  Az az a kap cso lat irá nya nem csak
ab ból fa kad, hogy a fej let le nebb in téz mény -
rend sze rû or szá gok a kon ver gen cia mi att gyor -
sabb nö ve ke dést ér nek el, mint az ala cso nyabb
nö ve ke dé si po ten ci ál lal ren del ke zõ, las sab ban
fej lõ dõ, de fej let tebb gaz da sá gi in téz mény rend -
szer rel ren del ke zõ ál la mok.  A szo kat lan irá nyú
ös  sze füg gés ma gya rá za ta az újabb ku ta tá sok –
pél dá ul Ranjan – Agrawal (2011), Walch – Wörz
(2012) – sze rint az, hogy a be fek te tõk az in téz -
mé nyi kör nye zet mi nõ sé ge mel lett egy re job -
ban fi gye lem be ve szik a pi a cok mé re tét, nyi -
tott sá gát, nö ve ke dé si po ten ci ál ját, a mun ka erõ
költ sé gét, makroökonómiai sta bi li tá sát (ame -
lye ket nem tar tal maz za az Euromoney-

mutató), és emi att a ros  szabb in téz mé nyi pont -
szá mú or szá gok is fel ér té ke lõd nek.

Összegzés

Ka pott ered mé nye ink ös  szes sé gé ben azt mu -
tat ják, hogy re le váns ku ta tá si irány a gaz da sá gi
nö ve ke dés sel kap cso la tos elem zé sek ben a
hirschmani gon do la ti ke ret.  A makroökonómi-
ai esz kö zök kel le ve ze tett és em pi ri ku san is
vizs gált kal ku lá ci ó ink sze rint egy gaz da ság ban
az FDI vo lu me né nek csök ke né se ne ga tí van hat
a gaz da sá gi nö ve ke dés re, míg az ár nyék gaz da -
ság ba va ló át lé pés és a be fek te tõk in téz mé nyi
kör nye zet re vo nat ko zó kri ti ká já nak (az az til ta -
ko zá sá nak) erõ sö dé se is ked ve zõ en hat a nö ve -
ke dé si rá tá ra.  Az ár nyék gaz da ság sze re pét úgy
ér té kel het jük, hogy po zi tív és ked ve zõbb ha -
tás sal van az ide me ne kü lõ, de jure át lé põ tõ ke
a gaz da sá gi tel je sít mény re, mint a ha tá ron át -
lé põ, de facto ki vo nu ló tõ ke, amely nek ha tá sa
vizs gá la ta ink alap ján ne ga tív irá nyú a nö ve ke -
dés re.  Az ár nyék gaz da ság po zi tív nö ve ke dé si
ha tá sát vél he tõ en az ma gya ráz za, hogy az erõ -
for rás ok olyan mér té kû és vi szony lag ha té -
kony kom bi ná ci ó ját va ló sít ja meg a szür ke -
gaz da ság, ami át gyû rû zik egyéb (pél dá ul jö ve -
del mi, tech no ló gi ai) csa tor ná kon a for má lis
gaz da ság ba is, ami már meg je le nik a hi va ta los
sta tisz ti kák ban is.
Az egy más sal egy re in kább tõ ké ért ver sen gõ

gaz da sá gok egy részt a be fek te tõi klí ma nem -
zet kö zi kon ver gen ci á ját idé zik elõ, más részt a
li be ra li zá ló dás sal mind in kább meg nö ve lik (a
tõ ké sek já ra dék kö ve tõ ma ga tar tá sa ré vén) a be -
fek te tõk nek a ki vo nu lás von ze re jét, ami ön ma -
gá ban is ja vít ja a tõ ke al ku po zí ci ó ját az egyes
or szá gok gaz da ság po li ti kai ve ze té sé vel szem -
be ni egyez te té sek so rán.  Az Amin (1976) ál tal
ja va solt „le kap cso ló dás” a glo bá lis pénz moz gá -
sok ból vél he tõ en túl zott erõ fe szí té se ket igé -
nyel ne az ab ban részt  ve võ tag or szág ok tól, és
ered mé nye ink sze rint is (a gaz da ság ban ma ra dó
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tõ ke men  nyi ség csök ke né sé nek nö ve ke dés las sí -
tó ha tá sá ból ere dõ en) rö vid tá von na gyobb
költ ség gel jár na, mint ha szon nal, így a rö vid  tá -
von fel me rü lõ biz tos költ sé gek vél he tõ en ma -
ga sab bak a hos  szú  tá von re a li zál ha tó bi zony ta -
lan hasz nok kal szem ben.  Elem zé sünk sze rint
az ár nyék gaz da ság sze re pe rá vi lá gít ar ra, hogy
nem fel tét le nül a szür ke gaz da ság fe lül rõl irá -
nyí tott erõ sza kos csök ken té se, ha nem sok kal
in kább a fe hér gaz da ság ba to va gyû rû zõ po zi tív
ha tá sok elõt ti aka dá lyok ol dá sa je lent he ti a gaz -
da sá gi nö ve ke dés ösz tön zé sét.
Elem zé si korlátaink kö zé tar to zik, hogy vizs -

gá la tunk az eu ró pai or szá gok ra és a szov jet
utód ál lam ok ra kor lá to zó dik, így to váb bi ku ta -
tást igé nyel an nak el dön té se, hogy ered mé nye -
ink meg áll ják-e he lyü ket szé le sebb re gi o ná lis
kon tex tus ban is.  Min den eset re biz ta tók azok, a

min ta ki sebb cso port ja i ra vo nat ko zó elõ ze tes
szá mí tá sa ink, ame lyek a min ta fej let tebb és a
gaz da sá gi lag el ma ra dot tabb cso port ja i ban is alá -
tá masz tot ták meg ál la pí tá sa in kat.  A ku ta tás idõ -
be li ki ter jesz té se az 1990-es évek re, va la mint a
2008 utá ni idõ szak ra to váb bi kér dé sek re ad hat
vá laszt, így pél dá ul ar ra, hogy vál to zott-e, és ha
igen, mi lyen irány ba a ki vo nu lás, til ta ko zás és a
gaz da sá gi nö ve ke dés kö zöt ti kap cso lat, en nek
vizs gá la ta azon ban szin tén túl mu tat e cikk ke re -
te in.  Ugyan csak to váb bi szá mí tá so kat igé nyel
az ok-oko za ti vi szony vizs gá la ta (ami ke reszt -
met sze ti elem zés he lyett el sõ sor ban idõ so ros
elem zé sek kel va ló sít ha tó meg), mi vel a gaz da sá -
gi nö ve ke dés emel ke dé se és az ál ta lunk mé lyeb -
ben nem vizs gált gaz da sá gi fej lett ség ön ma gá -
ban is hat a tõ ke moz gá sok ra, az ár nyék gaz da ság
sú lyá ra, a be fek te tõk til ta ko zá sá ra.

1 Köszönöm Gedeon Pé ter, Há mo ri Ba lázs, Szán tó

Zol tán, Far kas Be á ta, FraserMcGruer, Benczes Ist -

ván, Szent-Iványi Ba lázs, Gém Er zsé bet, Mé szá ros

Ádám, Mikesy Ál mos, Szabó-Lovas Bar ba ra és az

ano nim bí rá ló hasz nos meg jegy zé se it, va la mint

Szajp Sza bolcs, Pálvölgyi Ba lázs, Gál Pé ter ins pi rá -

ci ó it a mun ká hoz.

2 A Hirschman-trilemma a hár mas vá lasz tás le he tõ sé -

gé re utal, a fo ga lom hasz ná lat egy sze rû sí té sét szol gál -

ja.  Meg jegy zen dõ, hogy nem je lent azo nos sá got a

köz gaz da ság tan több te rü le tén fel buk ka nó le he tet len

hár mas ság (impossibletrinity) ki fe je zés sel.

3 Hirschman 1970-ben megjelentkönyvében még egy -

más ri vá li sá nak te kin tet te a ki vo nu lást és a til ta ko -

zást, azon ban az NDK fel bom lá sá nak tár sa dal mi hát -

te rét vizs gál va 1993-ban már úgy lát ta, hogy adott

eset ben a két dön té si op ció ap ró lé pé sek ben va ló al -

kal ma zá sa köl csö nö sen erõ sít he ti egy mást

(Hirschman, 1993).

4 Elõrebocsátjuk, hogy a tõ ke, portfólió-, illetve a

mûködõ tõke kap csán is azok tu laj do no sa it, irá nyí tó -

it te kint jük va ló di aktoroknak, mi vel a pénz- és tõ ke -

faj tá kat ter mé sze te sen nem te kint jük önál ló in di vi -

duu mok nak.

5 Ugyan ak kor ezek kel a kér dé sek kel már a mar xi el -

mé let is fog lal ko zott érin tõ le ge sen a XIX. szá zad -

ban, ott azon ban nem volt rend szer be fog lal va a

kivonulás-tiltakozás-hûség, és a tõ ké sek rom ló fel té -

te lek mel let ti re ak ci ó ja he lyett a mun kás osz tály tõ ke

ál ta li ki zsák má nyo lá sa je len tet te a kulcs kér dést, míg

a tõ ké sek sze re pe el sõd le ge sen a mun kás osz tály ri vá -

li sa ként volt meg fo gal maz va.

6 Zysman va ló já ban há rom tí pust kü lön böz te tett

meg a hi tel pi ac ra tá masz ko dó mo dell to váb bi ket -

té vá lasz tá sá val, de szá munk ra hirschmani szem -

pont ból a fõ tö rés vo nal meg em lí té se a re le váns.  

A Zysman-féle gon do lat to vább fej lõ dött az 1990-

es évek ben el in du ló, majd az ez red for du ló után ki -

tel je se dõ „ka pi ta liz mus vál to za tai” (varieties of cap-

italism) iro da lom ban is, bõ veb ben lásdpéldául Hall

– Soskice (2001).

JEGYZETEK
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7 A tõ ke til ta ko zá sa sok fé le tí pu sú le het: így pél dá -

ul  Hiscox (2004) sze rint fel hív hat ja fi ze tett hir -

de té sek kel a recipiens gaz da ság ve ze tõ i nek fi -

gyel mét a ne ga tív ten den ci ák ra, lob biz hat köz -

vet le nül a po li ti kai dön tés ho zók nál, s vi szo nos

se gít ség ben bíz va pár tok kam pá nyá ba is be kap -

cso lód hat.

8 Mun kánk so rán SPSS 17.0 for Win dows prog ra mot

hasz nál tunk.
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