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Aa tanulmány 10 közép-kelet-európai (kkE) 
posztszocialista ország gazdasági növekedé-
sének, valamint relatív fejlettségének okait 
kutatja 1995 és 2012 között. az empirikus 
vizsgálat a növekedés-számvitel és a fejlődés-
számvitel módszertanára épül. az elemzés tár-
gyát képező országok Bulgária, a Cseh köztár-
saság, Észtország, magyarország, lettország, 
litvánia, lengyelország, Románia, Szlovákia 
és Szlovénia. a kkE-országok posztszocialista 
növekedési pályája három részre bontható: 
a transzformációs válság időszakára (1990–
1994/1995), a robosztus növekedés és fel-
zárkózás időszakára (1995–2007), valamint 
napjaink világgazdasági válságának időszakára 
(2008–). Vizsgálatunk az utóbbi két epizódra 
fókuszál.  

a növekedés-számvitel eredményei azt mu-
tatják, hogy a régióban a gazdasági növekedés 
elsődleges forrása 1995-öt követően a tőkefel-
halmozás volt, míg a munkaerő-felhasználás és 
a teljes tényező termelékenységbővülése gyak-
ran csak marginális szerepet játszott. a kkE-
országok tehát extenzív, beruházásorientált 
növekedési modellt követtek/követnek. a fej-
lődés-számvitel eredményei alapján a német-
országgal szembeni elmaradás a GDP/munka-
óra tekintetében elsősorban a kkE-országok 
alacsonyabb tőkeintenzitásának, másodsorban 
az alacsonyabb teljes tényező termelékenységé-
nek köszönhető. ugyanakkor a munkaerő mi-
nősége nagyjából megegyezik a német szinttel. 
a növekedés-számvitel és a fejlődés-számvitel 
eredményei összhangban állnak egymással.  
a kezdeti igen alacsony tőke/GDP-hányados 
– kiegészülve a fejlett országokét meghaladó Levelezési e-cím: dombi@finance.bme.hu
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Összefoglaló: A tanulmány a gazdasági növekedés és fejlettség közvetlen forrásait kutatja 10 közép-kelet-európai posztszocialista 

országnál az 1995 és 2012 közötti időszakra. Az empirikus vizsgálat a növekedés-számvitel és a fejlődés-számvitel módszertanára 

épül. A növekedés-számvitel eredményei azt mutatják, hogy a közép-kelet-európai országokban a gazdasági növekedés elsődleges 

forrása a tőkefelhalmozás volt, míg a munkaerő és a teljes tényező termelékenység bővülése sokszor csak marginális szerepet 

játszott. Mindez összhangban áll a fejlődés-számvitel eredményeivel, amelyek alapján a 10 ország Németországgal szembeni elma-

radása a GDP/munkaóra tekintetében elsősorban az alacsony tőkeintenzitásnak köszönhető, jelentős teret nyitva ezzel a tőke gyors 

ütemű felhalmozása előtt. 
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beruházási rátákkal – ugyanis jelentős teret 
biztosított a tőkefelhalmozásnak és ezen ke-
resztül a gyors gazdasági növekedésnek. 

a tanulmány felépítése a következő: elő-
ször a kkE-országok gazdasági növekedé-
sének és relatív fejlettségének stilizált té-
nyeit mutatja be 1995-től napjainkig. Ezt 
követi az empirikus vizsgálat módszertana, 
azaz a növekedés-számvitel és a fejlődés-szám-
vitel dekompozíciós formulái. a következő 
két fejezet a számításokhoz szükséges inputok 
származtatását tárgyalja. Végül a növekedés-
számvitel és a fejlődés-számvitel eredménye-
it ismerteti a tanulmány a vizsgált időszakra 
és országokra. a konklúzió a kkE-országok 
posztszocialista növekedési pályájának tanul-
ságait és a jövőbeli kilátásokat elemzi.

GAzDAsáGi NövEKEDés és rElAtív 
fEjlEttséG A KKE-OrszáGOKbAN: 
stilizált téNyEK

a közép-kelet-európai országok posztszocialista 
növekedési pályáját három szakaszra bonthat-
juk. az első szakasz a transzformációs válság 
időszaka, amely 1990-ben kezdődött és nagy-
jából 1994/1995-ben ért végett. Ezt az idő-
szakot a GDP és a foglalkoztatás drámai zuha-
nása jellemezte, amelynek mértéke különösen 
súlyos volt a balti országokban (lásd 1. ábra).1 

a válság hátterében a piacgazdasági átmenet 
állt, azaz a humán és a fizikai tőkében elszen-
vedett végleges vagyonvesztés, a külpiaci ke-
reslet összeomlása, valamint a beszállítói és ve-
vői kapcsolatok szétzilállódása (antal, 2004; 
Blanchard – kremer, 1997).

a második szakasz a robosztus gazdasá-
gi növekedés időszaka, amely során a kkE-
országok a világ egyik legdinamikusabban 
fejlődő régióját alkották (lásd 1. táblázat). 
a növekedés rátája alapján az időszakot két 
markánsan elkülönülő periódusra oszthatjuk. 
Bár a növekedés mértéke már az első perió-

dus (1996–2001) során is többségében magas 
volt, a dinamika igazán a második periódus-
ban (2002–2007) gyorsult fel. 2002 és 2007 
között hét esetben 5 százalék fölötti átlagos 
éves rátával találkozunk. Ezek az évek egy-
fajta gazdasági csodaként is értelmezhetők. 
a bő egy évtizedes kiugró növekedési ütem 
eredményeképpen a kkE-országok jelentős 
felzárkózást valósítottak meg a fejlett orszá-
gokhoz képest (lásd 2. ábra). Észtország és 
litvánia mutatta fel ezen a téren a legnagyobb 
eredményt: 1995-ről 2007-re több mint 27 
százalékponttal csökkentették elmaradásukat 
németországhoz képest a vásárlóerő-paritáson 
mért GDP/fő tekintetében.

a posztszocialista növekedés harmadik sza-
kasza napjaink világgazdasági válságával esik 
egybe. Ennek során a kkE-országok – len-
gyelország kivételével – különböző mértékű 
recessziót szenvedtek el. a GDP a legnagyobb 
mértékben a balti országokban csökkent 
2008/2009 folyamán, közel 15–20 százalék-
ponttal – jóval meghaladva a nyugat-európai 
középértéket (Farkas, 2012). keserű karak-
terisztikája ennek a harmadik szakasznak, 
hogy a közép-kelet-európai régió kilábalása a 
válságból jóval lassabbnak mutatkozik a világ 
másik két felzárkozó régiójához, latin-ameri-
kához és kelet-ázsiához képest. 

a kkE-országok elmúlt két évtizedes nö-
vekedési pályáját vizsgálva megállapíthatjuk, 
hogy a 10 ország két csoportra bontható a 
növekedési ráta volatilitása alapján. az első 
csoportot a visegrádi négyek alkotják Szlové-
niával kiegészülve, a másodikat pedig a bal-
ti országok Románia, valamint Bulgária. az 
első csoportnál a növekedési ütem volatilitása 
mérsékeltebb volt, ami annak köszönhető, 
hogy a GDP mind a transzformációs válság, 
mind napjaink világgazdasági válsága során 
kisebb mértékben csökkent, mint a második 
csoportnál. a világgazdasági válság különbö-
ző mértékű begyűrűzése a két országcsoportba 
a transzformációs válság után követett eltérő 
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növekedési modellekben keresendő. amint 
azt Becker et al. (2010) kimutatták, a balti or-
szágok, Románia és Bulgária kiugró növeke-
dési ütemét – különösen 2002 és 2007 között 
– a hitelezéssel táplált túlzott belső fogyasztás 
fűtötte, és ezáltal kéz a kézben járt a dinami-
kus külső eladósodással. Ennek a modellnek 
a fenntarthatóságát kérdőjelezte meg a világ-
gazdasági válság nyomán elszenvedett jelentős 
recesszió. Ezzel szemben az első csoportnál – 
magyarországot kivéve – a gyors növekedés 
prudens makrogazdasági háttérrel, valamint 
egészséges FDI- és exportszerkezettel társult.

a két csoport közötti további markáns kü-
lönbség, hogy a Visegrádi4-ek és Szlovénia 
– a kisebb transzformációs visszaesésből kifo-
lyólag – már az 1990-es évek végére elérték 
a rendszerváltozás előtti utolsó békeév (1989) 
kibocsátási szintjét, míg a többi ország számá-
ra ez csak a 2000-es évek elején sikerült. 

Végezetül nézzük meg, hogy miképpen ala-
kult a beruházási ráta és a megtakarítási ráta 
1995-öt követően a 10 kkE-gazdaságban és 
néhány fejlett országban. a 2. táblázat a nö-
vekedési pálya egyes szakaszainak megfelelően 
mutatja be az éves átlagokat. Bár mind a kkE-

1. ábra

A reál-GDP AlAkulásA (1989=100)

Forrás: saját számítás az EbrD (1989–1995) és az Eurostat (1996–2012) reál-GDP növekedési adatai alapján.

1. táblázat 

A reál-GDP átlAGos éves növekeDési üteme

 BGr CZe est Hun ltu lvA Pol rom svk svn Ger kke eu-15 l-A k-á

1996–2001 1,03 2,07 6,68 3,08 5,03 5,80 4,72 0,52 3,43 4,10 1,82 3,65 3,67 2,15 3,19

2002–2007 6,03 5,02 7,87 3,53 8,32 9,10 4,53 6,20 6,67 4,65 1,42 6,19 2,71 4,30 5,34

2008–2012 0,74 0,34 –0,70 –0,94 –0,18 –2,16 3,38 0,42 2,10 –0,98 0,78 0,20 –0,51 4,35 3,83

Megjegyzés: EU-15: Az Európai Uniót 2004 előtt alkotó 15 tagállam; l-A: latin-Amerika (Argentína, brazília, Chile, Ecuador, Mexikó, Paraguay, 

Peru, Uruguay); K-á: Kelet-ázsia (indonézia, Dél-Korea, Malajzia, fülöp-szigetek, tajvan, thaiföld).

Mivel vizsgálatunk tárgyát a KKE-országok és nem önmagában a KKE-régió képezi, ezért az egyes régiók növekedési ütemét a tagállamok 

növekedési ütemének súlyozatlan számtani átlagaként számoltuk. 

Forrás: Eurostat, illetve l-A és K-á esetén iMf (World Economic Outlook. 2012. október)



 tanulmányok 

467

2. ábra 

A GDP/fő értéke vásárlóerő-PAritáson (németorszáG = 100)

Megjegyzés: Adathiány miatt romániánál1995 helyett 1996 és 2011 helyett 2010 szerepel. 

Forrás: Eurostat

2. táblázat 

A BeruHáZási rátA és A meGtAkArítási rátA AlAkulásA

% BGr CZe est Hun ltu lvA Pol

i/Y s/Y i/Y s/Y i/Y s/Y i/Y s/Y i/Y s/Y i/Y s/Y i/Y s/Y

1996–2001 14,8 13,8 29,2 26,0 26,9 21,6 23,1 20,0 21,3 12,8 21,8 16,3 22,5 19,9

2002–2007 23,3 14,8 26,5 23,7 32,6 22,5 22,5 16,3 23,4 15,5 29,1 19,0 19,1 17,5

2008–2012 25,6 20,4 24,7 21,1 23,5 23,6 19,1 19,0 18,7 15,3 22,9 23,4 20,7 17,6

% rom svk svn FrA Ger uk usA

i/Y s/Y i/Y s/Y i/Y s/Y i/Y s/Y i/Y s/Y i/Y s/Y i/Y s/Y

1996–2001 19,8 14,3 30,9 23,9 24,8 24,1 17,9 20,2 21,1 20,6 17,0 16,1 19,5 17,9

2002–2007 24,0 17,2 25,9 20,3 25,4 25,6 19,2 19,7 17,9 22,6 16,9 15,1 19,3 14,9

2008–2012 26,7 21,8 22,2 20,4 21,6 21,6 20,1 18,1 17,8 23,8 15,0 13,2 16,1 12,3

Megjegyzés: I/Y= beruházási ráta, S/Y= megtakarítási ráta. i= bruttó állóeszköz felhalmozás (Gross fixed Capital formation), S= megtakarítások 

(Gross saving), Y= GDP. Mindhárom változónál a nemzeti fizetőeszközben, folyó áron mért értékeket használtuk. A szürkével jelölt mezők az 

egyes periódusokban a négy fejlett ország maximumánál kisebb értékeket jelölik az I/Y esetében, míg az S/y esetében az annál nagyobbakat. 

Forrás: Eurostat
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országok, mind a fejlett országok csoportján 
belül szignifikáns különbségek adódnak a két 
mutató értékében és időbeli alakulásában, há-
rom általános tendencia mégis egyértelműen 
kirajzolódik. Egyrészt a kkE-országok beru-
házási rátái többségében meghaladták a fejlett 
országokban tapasztalt szinteket. másrészt a 
kkE-országok megtakarítási rátái többségé-
ben hasonlóképpen alakultak a fejlett országok 
megtakarítási rátáihoz képest, bizonyos esetek-
ben azonban szignifikánsan elmaradtak tőlük. 
az első két tendenciából egyenesen következik 
a harmadik, miszerint a kkE-országokban a 
beruházási ráták többségében jelentősen meg-
haladták a megtakarításári rátákat.

NövEKEDés-száMvitEl és fEjlőDés-
száMvitEl

a növekedési számvitel célja, hogy a GDP növe-
kedési ütemét felbontsa a főbb termelési ténye-
zők, azaz a tőke, a munka és a technológia hoz-
zájárulására. a fejlődés-számvitel ezzel szemben 
a GDP valamilyen referenciaországhoz képesti 
relatív szintjét osztja fel a termelési tényezők 
hozzájárulására.2 a dekompozíciós formulák 
levezetéséhez induljunk ki a következő általá-
nos termelési függvényből: 

Y=F(K',L,A), (1)
ahol 
Y a kibocsátás (GDP), 
K ' a fizikai tőkeinput, 
L a munkainput és 
A a reziduális faktor.3

a növekedéselméleti szakirodalom az A vál-
tozót a technológiai színvonallal azonosítja. 
azonban az A változó a technológiai színvo-
nalon túl minden olyan egyéb, a kibocsátás 
szempontjából releváns tényező hatását is ma-
gába foglalja, amelyet figyelmen kívül hagy-
tunk a dekompozíció során. a fejlődés-szám-
vitel a GDP nem magyarázott részét – azaz a 
reziduumot – teljes tényező termelékenység-

nek hívja (MFP).4 Hasonlóképpen, a növeke-
dés-számvitelben a reziduum a teljes tényező 
termelékenység növekedési üteme. 

a (1) egyenletben a K ' és az L változó a fizikai 
tőke és a munka termelési szolgáltatásait teste-
síti meg, azaz a tőke- és a munkainputot. Egy 
tényező által nyújtott termelési szolgáltatás a 
tényező felhasznált mennyiségétől és minősé-
gétől függ. a munkaerőnél mennyiségi faktor-
nak a ledolgozott munkaórák számát (H) vesz-
szük. a minőségi faktor (QL) ezt a mennyiségi 
faktort szorozza, amelynek eredőjeként áll elő 
a munkainput kompozitmutatója: L=QLH.  
a tőkeinputnál az aggregát tőkeállományt (K) 
tekintjük a mennyiségi faktornak. a minőségi 
faktor számításától viszont az adathiányból ki-
folyólag eltekintünk, más szóval a QK értékét 
1-nek kalibráljuk: K'=QKK=K.5

a növekedési számvitel formulájának szár-
maztatásához vegyük az (1) egyenlet logarit-
musát és deriváljuk az idő szerint:6

Y
.
=[ FAA ](A.

/A)+[ FKK ](K.
/K)+[ FLL ](L./L)

Y Y Y Y

ahol Fj=
F(–),                                          (2)
j

és a változók feletti pont az idő szerinti de-
riváltat jelöli. Elfogadva a szakirodalom stan-
dard feltevéseit a (2) egyenlet a következőre 
egyszerűsödik:

Y
.
 /Y=gMFP+(1–sL)(K

.
 /K)+sL(L

.
 /L), (3)

ahol gMFP=
FAA A

.
, sL=

wL 
Y A Y

és w a munkabér (Barro, 1999).7 Vegyük ész-
re, hogy sL a munkajövedelmek GDP-arányos 
nagysága. mivel a számításokhoz diszkrét ada-
tokat használunk, ezért a (3) egyenletet a vál-
tozók differenciáiban kell felírnunk:

1nYt=1nMFPt+
(1–sL,t)+(1–sL,t–1)1nKt+2

+sL,t+sL,t–11nLt                                                          (4)
2
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a (4) egyenlet a növekedési számvitel vég-
ső dekompozíciós formulája, amely a GDP 
növekedési ütemét az egyes tényezők növe-
kedési ütemének súlyozott összegeként defi-
niálja.

a fejlődés-számvitel formulájának levezetésé-
től bonyolultsága miatt eltekintünk. a mögöt-
tes módszertannal kapcsolatban csak annyit 
emelnénk ki, hogy az (1) általános termelési 
függvényből kiindulva az mFP bilaterális 
törnqvist-indexe alapján származtatjuk a 
dekompozíciós formulát:8

1n Yt =1n MFPt + (1–sL,t)+(1–sL
R
,t) 1n Kt +

Yt
R MFPt

R 2 Kt
R

+sL,t+sL
R
,t 1n Lt (5)

2 Lt
R

az (5) egyenlet azt mutatja be, hogy a 
GDP R referenciaországgal szembeni eltérése 
miképpen osztható fel a tőkében, a munká-
ban és az mFP-ben (technológiában) meg-
mutatkozó különbségekre. a vizsgált ország 
és a referenciaország közötti méretbeli eltérés 
torzító hatásának kiküszöbölése végett az em-
pirikus munkákban a relatív GDP/munkaóra 
képezi az elemzés tárgyát. Ennek megfelelően 
az (5)-ös egyenlet mindkét oldalából kivonva 
ln(H/HR)-t adódik az alkalmazott formula:

1n Yt /Ht = (1–sL,t)+(1–sL
R
,t) 1n Kt /Ht +

Yt
R /Ht

R 2 Kt
R /Ht

R

+sL,t+sL
R
,t 1n QL,t +1n MFPt (6)

2 QL
R

,t MFPt
R

a fejezet zárásaként le kell szögeznünk, 
hogy a módszertan mire alkalmas és mire 
nem. Egyszerű mechanikus dekompozícióról 
lévén szó, a növekedés-számvitel és a fejlő-
dés-számvitel alkalmas a GDP-növekedés és 
a relatív GDP közvetlen forrásainak (össze-
tevőinek) beazonosítására, de nem alkalmas 
a mögöttes fundamentális tényezők feltárá-
sára (Barro, 1999; Hsieh – klenow, 2010). 
a növekedés-számvitel segítségével például 

megállapíthatjuk ugyan, hogy az egyes ténye-
zők (tőke, munka, technológia) felhalmozása 
milyen mértékben járult hozzá a gazdasági nö-
vekedés üteméhez, de arra már nem kapunk 
magyarázatot, hogy a tényezőfelhalmozás hát-
terében pontosan mi áll. 

A MUNKAErő-állOMáNy AlAKUlásA

a növekedés- és a fejlődés-számvitel központi 
eleme a tényező inputok (K ', L) precíz mé-
rése. Ez a fejezet a munkaerő, a következő 
fejezet pedig a tőkeállomány mérésével fog-
lalkozik. a ledolgozott munkaórák számát a 
tED-adatbázisból kölcsönözzük.9

a QL faktort az egy főre eső humántőke-ál-
lománnyal mérjük, amelyet a növekedéselmé-
leti szakirodalom a népesség képzettségi szint-
jének függvényében számol (Caselli, 2005). 
a minceri regressziók alapján az egy főre eső 
humán tőke az átlagos iskolai évek számának 
(sy) log-lineáris függvénye: QL=er∙sy, ahol sy és 
r rendre az iskolai évek száma, illetve hozama. 
a regressziós becslések azt mutatják, hogy az 
iskolai évek számának növekedésével a hozam 
csökken (Psacharopoulos, 1994). az r konkrét 
mértéket azonban meglehetős bizonytalanság 
övezi. Psacharopoulos és Patrinos (2004) ta-
nulmánya alapján a következő feltételezéssel 
élünk: r=0,117 ha sy≤4; r=0,097 ha 4<sy≤8 és 
r=0,075 ha 8<sy.10

az iskolai évek száma a legújabb Barro – 
lee (2010) adatállományból származik. az 
adatállomány ötévenkénti megfigyeléseket 
tartalmaz, ezért a köztes éveket lineáris in-
terpolációval, míg a 2011-es és a 2012-es 
adatokat lineáris extrapolációval származ-
tattuk. 

a 3. ábra prezentálja a munka hatékony-
sági szorzójának számított értékeit. Szembe-
tűnő, hogy a Cseh köztársaságtól eltekintve 
mindegyik kkE-országban folyamatosan ja-
vult a QLmutató értéke, amelynek hátterében 
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a munkaerő iskolázottságának a növekedése 
áll. magyarországon például az átlagos iskolai 
évek száma 10,4 volt 1995-ben, amely 2010-
re 11,65-re emelkedett.   

A tőKEállOMáNy AlAKUlásA  

a fizikai tőkeállományt a folyamatos újraérté-
kelés módszere (perpetual inventory method, 
PIm) alapján számítjuk: 

(7)
                                                        t–1

Kt=(1–δ)Kt–1+It=(1–δ)tK0+∑It–j(1–δ)j

                                                        j=0

a (7)-es egyenlet szerint a kalkuláció három 
inputot igényel: a kezdeti tőkeállományt (K0), 
az amortizációs rátát (δ) és a konstans árakon 
számolt beruházásokat (It). a beruházásokat 
a bruttó állóeszköz felhalmozás (gross fixed 
capital formation – GFCF) – 2005-ös árakon 
és nemzeti fizetőeszközben mért – értékével 
azonosítjuk. az adatok forrása az Eurostat. 

a szakirodalom 3 és 6 százalék közé helyezi 
az amortizációs ráta értékét.11 Ez azonban nem 
mérvadó a kkE-országok számára. a transz-
formáció alatt és az azt követő években ugyan-
is a rendszerváltás előtt létrehozott tőkejavak 

gyorsabban amortizálódtak a termelésből való 
fokozott kivonásuk miatt, mint a rendszervál-
tás után – már a piacgazdaság keretei között 
– létrehozottak. a ’90-es évek folyamán így 
a kkE-országok amortizációs rátája minden 
bizonnyal magasabb és volatilisebb volt a fej-
lett országokénál. az új évezred kapcsán nem 
tudunk ilyen sarkalatos megállapítást tenni, 
mivel a „régi” eszközök cseréje eddigre már 
nagyrészt lezajlott. mindazonáltal élhetünk 
azzal a feltételezéssel, hogy a kkE-országok 
1995 és 2012 közötti átlagos amortizációs rá-
tája – elsősorban a ’90-es évek fejleményeinek 
köszönhetően – meghaladta a fejlett országok-
ra jellemző 6 százalékos felső határt. Ennek 
fényében a δ értékét 8 százalékra kalibráljuk, 
összhangban a vonatkozó szakirodalomban 
használt amortizációs rátákkal.12

a tőkeállomány számítását 1995-től indít-
juk két okból kifolyólag. Egyrészt, a rendszer-
váltás előtti időszakról néhány kkE-országnál 
rendelkezünk csak megbízható beruházási 
adattal. másrészt mindössze közelítő feltevé-
seink vannak a tőkeállományban a transzfor-
máció során bekövetkezett egyszeri értékcsök-
kenés mértékéről (Doyle et al. 2001; Pula, 
2003).13 a kezdeti tőkeállományt az 1995-ös 

3. ábra 

A munkA hAtékonysáGi (minőséGi) szórzójA: QL=er∙sy

Forrás: saját szerkesztés
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tőke/GDP-arány alapján számoljuk, amelyet 
Dombi (2013) tanulmányából kölcsönzünk.14

a kalkulált tőkeállomány alakulását a GDP 
arányában a 4. ábra mutatja be. látható, hogy 
a kkE-országok többségében jelentős mér-
tékű tőkefelhalmozás ment végbe 1995 óta.  
a tőke/GDP-arány 2007-ig bezárólag a balti 
országokban emelkedett a legnagyobb mérték-
ben, amelynek hátterében az alacsony kezdeti 
kiindulási szint, valamint a magas beruházási 
ráta állt. a világgazdasági válság kirobbanását 
követően érdekes folyamatoknak lehetünk 
szemtanúi. Egyrészt 2009-ben a K/Y-mutató 
egyszeri, jelentős megugrását tapasztaljuk 
minden országban. Ennek oka természetesen 
nem a tőkefelhalmozás gyorsulásában, hanem 
a GDP csökkenésében keresendő.15 Értelem-
szerűen a tőke/GDP-arány azokban az orszá-
gokban ugrott meg a legnagyobb mértékben, 
amelyek a legnagyobb recessziót szenvedték el 
2008/09 folyamán. másrészt a balti országok-
ban – ellentétben a többiekkel – 2010-től egy 
„korrekciónak” lehetünk tanúi, amely ismét 
nem a tőkefelhalmozás, hanem a GDP di-
namikájához köthető elsősorban. Észtország, 
lettország és litvánia ugyanis gyors, átlagban 
5–6 százalékos növekedést produkált 2010-et 

követően, mintegy visszapattanva a 2009-es 
receszió mélypontjáról (1. ábra).

száMvitEli DEKOMPOzíCió  

Ezen fejezet keretében ismertetjük a (4)-es és 
a (6)-os egyenlet alapján elvégzett növekedés-  
és fejlődés-számvitel eredményeit. a számvi-
teli dekompozícióhoz a munka- és a tőkeállo-
mány mellett szükség van a GDP-re (Y) és a 
munkajövedelmek GDP-arányos nagyságára 
is (sL). Előbbi forrása az Eurostat, míg utóbbié 
az amECo-adatbázis.16 a növekedési szám-
vitelhez konstans (2005-ös) áron és nemzeti 
fizetőeszközben mért, míg a fejlődés-szám-
vitelhez folyó áron és vásárlóerő-paritáson 
mért GDP-t használunk, mivel előbbinél a 
reál-GDP növekedési üteme, utóbbinál pedig 
a GDP adott időpontban vett relatív szint-
je áll a vizsgálat fókuszában. Hasonlóképpen 
járunk el K esetében is. az előző fejezetben 
a tőkeállomány kalkulálását konstans áron 
és nemzeti fizetőeszközben mérve hajtottuk 
végre. a fejlődés-számvitelhez szükséges folyó 
áron és vásárlóerő-paritáson mért tőkeállo-
mányt a folyóáras, vásárlóerő-paritásos GDP 

4. ábra 

A tőkeállomány/GDP (K/Y) AlAkulásA 

Forrás: Németország K/Y adatsora az AMECO-adatbázisból származik. Az egyes ábrák jobb oldalán a 2012-es K/Y-értékek szerepelnek
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és a tőke/GDP-hányados (4. ábra) szorzata-
ként állítjuk elő.

a növekedés-számvitel során az 1995–
2012 közötti időszakot a posztszocialista 
növekedési pálya szakaszainak megfelelően 
három periódusban vizsgáljuk. az első két 
periódus (1996–2001, 2002–2007) a robosz-
tus növekedés szakaszához kapcsolódik, míg 
a harmadik napjaink világgazdasági válságát 
fedi le (2008–2012). az átlagos éves növe-
kedési ütem felbontását a tőkefelhalmozás, 
a munkaerő-állomány bővülés és az mFP-
növekedés hozzájárulására az egyes periódu-
sok szerint az 5., a 6. és a 7. ábra mutatja 
be. az eredmények értelmezése céljából néz-
zünk egy példát. magyarországon a GDP nö-
vekedési üteme átlagosan 3,03 százalék volt 
1996 és 2001 között. a növekedés-számviteli 
dekompozíció alapján ehhez a rátához a tőke-
felhalmozás, a munkaerő-bővülés, valamint 
az mFP-növekedés rendre 1,84, 0,98 és 0,2 
százalékponttal járult hozzá. látható, hogy a 
növekedés több mint 60 százalékban a tőke-
felhalmozásból eredt. 

magyarország esete a növekedés-számvitel 
legfontosabb általános érvényű eredményét 
is tükrözi: mindhárom időszakban a kkE-
országok gazdasági növekedésének elsődleges 
forrása – néhány kivételtől eltekintve – a tő-
kefelhalmozás volt, sokszor dominánsan meg-
haladva a másik két tényező hozzájárulását.  
a kkE-országok növekedési modellje tehát 
egy extenzív, tőkefelhalmozásra épülő modell. 
a vizsgált három időszak további közös jel-
lemzője, hogy az mFP és a munkaerő hozzájá-
rulása a növekedéshez moderált volt, sok eset-
ben pedig csak marginális. az egyes időszakok 
tulajdonképpen csak a növekedés forrásainak 
mértékében és nem fontossági sorrendjében 
különböznek egymástól. 

a tőkefelhalmozás mértéke nemzetközi ösz-
szehasonlításban is magasnak számít. német-
országban például a tőkefelhalmozás hozzájá-
rulása az éves növekedéshez 1,32 százalékpont 

volt 1996 és 2001 között, valamint 0,72 szá-
zalékpont 2002 és 2007 között (EuklEmS). 
a kkE-országok többségében ennél jóval 
magasabb értékekkel találkozunk.17 a tőkefel-
halmozás gyors üteme két okra vezethető visz-
sza: egyrészt a kkE-országok alacsony kezdeti 
tőke/GDP hányadosára – mint bázishatásra –, 
másrészt a beruházási ráták fejlett országoké-
nál magasabb értékére.

a világgazdasági válság tanulságaira érde-
mes külön kitérni. a növekedés-számviteli 
dekompozíció alapján 2008 és 2012 között a 
kkE-országokban csökkenő, illetve stagnáló 
pályára álló GDP mögött a felhasznált mun-
kaerő és az MFP csökkenése állt, miközben a 
tőkefelhalmozás továbbra is pozitív hozzájá-
rulást jelentett, tompítva a recesszió hatását.18 
Ez az eredmény összhangban áll a konjunktú-
raelméletek vonatkozó predikcióival (Romer, 
2006). ugyanakkor meg kell jegyeznünk, 
hogy recesszió idején a növekedés-számvitelt 
fenntartással kell kezelnünk, mivel a fizikai 
tőkeállomány kihasználtságában bekövetke-
ző változásokat nem képes figyelembe venni. 
már pedig jelentősebb gazdasági visszaesés 
esetén a gyárak, gépsorok is csökkentett mű-
szakban termelnek, azaz a fizikai tőke által 
nyújtott termelői szolgáltatás (K ') változatlan 
állomány (K) mellett is kisebb lesz. utóbbi-
nak a kibocsátásra gyakorolt negatív hatása 
így az MFP, mint reziduális faktor alakulásá-
ban fog megjelenni. az MFP csökkenése 2008 
és 2012 között tehát értelemszerűen nem a 
kkE-országok technológiai színvonalának a 
csökkenéséből fakad, hanem a kapacitáski-
használtság mérséklődéséből.

a fejlődés-számvitel során az Európai unió 
vezető gazdaságát, egyben a kkE-országok leg-
fontosabb kereskedelmi partnerét, németorszá-
got választjuk referenciaországnak. a méretbeli 
különbségek torzító hatásának kiküszöbölése 
végett a GDP/munkaóra relatív szintjét vesszük 
górcső alá a (6)-os egyenlet alapján. az addi-
tív dekompozíció nem megfelelő esetünkben, 



 tanulmányok 

473

5. ábra 

AZ 1996 és 2001 köZötti átlAGos éves GDP növekeDési ütem  
DekomPozíciójA

Forrás: saját szerkesztés

6. ábra 

A 2002 és 2007 köZötti átlAGos éves GDP növekeDési ütem  
DekomPozíciójA

Forrás: saját szerkesztés

százalékpont

százalékpont
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mivel az egyes x változók kkE-országokban és 
németországban felvett értéke között sokszor 
jelentős különbség adódik, és így a logaritmált 
differenciák (ln x–ln xR) csak nagyon pontatlan 
becslést nyújtanak a relatív eltérésekre (x/xR–1). 
Ebből kifolyólag multiplikatív felbontást 
hajtunk végre, amelyhez a formula a (6)-os 
egyenlet mindkét oldalának exponenciálisát 
véve áll elő.

a dekompozíciót a vizsgált időszak első és 
utolsó évére, azaz 1995-re és 2012-re végezzük 
el. az eredményeket a 8. ábra publikálja. a re-
latív GDP/munkaóra a relatív tőkeintenzitás 
(hoz. rel_k/H), a relatív munkahatékonyság 
(hoz. rel_Ql) és a relatív MFP (hoz. rel_mFP) 

hozzájárulásának szorzata. nézzük például 
magyarországot 2012-ben. a GDP/munkaóra 
47 százaléka volt a német szintnek. Ez a relatív 
fejlettség a relatív tőkeintenzitás hozzájárulá-
sának (0,623), a relatív munkahatékonyság 
hozzájárulásának (0,996), valamint a relatív 
MFP hozzájárulásának (0,758) szorzataként 
adódik.  

a 8. ábra alapján két fontos következtetést 
vonhatunk le. Először, bár a kkE-országok le-
maradása a GDP/munkaóra tekintetében mind-
máig jelentős, a felzárkózás tendenciája egyér-
telműen megfigyelhető. másodszor, a relatív 
GDP/munkaóra alacsony értéke elsősorban az 
alacsonyabb tőkeintenzitásnak, másodsorban az 

7. ábra 

A 2008 és 2012 közötti átlAGos éves GDP növekeDési ütem DekomPozíciójA

Megjegyzés az 5., a 6. és a 7. ábrához:
u 2–sL,t–sL,t–1 ∆lnKt

u sL,t+sL,t–1 ∆lnLt

u

∆lnMFPt

u

∆lnYt∑ ∑ ∑ ∑2 2hoz.∆lnK= t=z ; hoz.∆lnL= t=z ; hoz.∆lnMFP= t=z ; ∆lnY= t=z

u–z+1 u–z+1 u–z+1 u–z+1

Az 5. ábránál u=2001, z=1996. A 6. ábránál u=2007, z=2002. A 7. ábránál u=2012, z=2008. Az eredmények százalékpontban értendők (*100).  

A hoz. a hozzájárulás rövidítése. A kerekítési hiba miatt a növekedés három komponensének összege nem minden esetben egyezik meg a publikált 

növekedési ütemmel. románia esetében az 5. ábra az 1997–2001 közötti időszak eredményeit publikálja, mivel adathiányból kifolyólag a tőkeál-

lomány számítását csak 1996-tól lehetett indítani. 

Forrás: saját szerkesztés

százalékpont
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8. ábra 

A relAtív GDP/munkAórA multiPlikAtív DekomPozíciójA

Megjegyzés: A dekompozícióhoz használt formula a (6)-os egyenlet mindkét oldalának exponenciálisát véve adódott. 

2–sL,t–sL
G

,t
sL,t+sL

G
,t

rel_y/H=[ Yt /Ht ], hoz.rel_k/H=[ Kt /Ht ]    2 , hoz. rel_Ql=[ QL,t ]
2

, hoz. rel_mFP= MFPt

Yt
G /Ht

G Kt
G /Ht

G QL
G

,t MFPt
G

ahol a G index Németországot jelöli, míg a hoz. és a rel rendre a hozzájárulás és a relatív kifejezések rövidítése.
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alacsonyabb mFP-nek köszönhető. a közép-ke-
let-európai munkaerő minősége – az iskolázott-
ság tekintetében – azonban közel azonos szinten 
áll a német munkaerő minőségével.19

KONKlúzió 

a közép-kelet-európai országok posztszocia-
lista növekedési pályáját három szakaszra 
bonthatjuk. a transzformációs válság (1990–
1994/1995) során a kkE-országok jelentős 
gazdasági visszaesést szenvedtek el. Ezt köve-
tően azonban robosztus növekedési pályára 
(1995–2007) álltak, és a világgazdaság egyik 
legdinamikusabban fejlődő régióját alkották. 
a 2000-es évekre kibontakozó gazdasági cso-
dának napjaink globális válsága vetett véget 
2008-ban. 

tanulmányunk az 1995 utáni évek gazda-
sági növekedésének és relatív elmaradásának 
forrásait kutatta. növekedés-számviteli ered-
ményeink azt mutatják, hogy az 1995 és 2012 
közötti időszakban a kkE-országok gazdasági 
növekedésének elsődleges forrása a tőkefelhal-
mozás volt, sokszor dominánsan meghaladva 
a teljes tényező termelékenység- és a munka-
erő-hozzájárulását. külön kiemelendő, hogy 
a világgazdasági válság eddigi szakaszában 
a tőkefelhalmozásnak köszönhető, hogy az 
mFP és a munkafelhasználás csökkenése nem 
vezetett a realizáltnál is nagyobb GDP-csök-
kenéshez. a növekedési számvitel ezen ered-
ménye összhangban áll a fejlődés-számvitel 
eredményével, amely szerint a németország-
gal szembeni lemaradás a GDP/munkaóra te-
kintetében elsősorban az alacsonyabb tőkein-
tenzitásra, másodsorban az alacsonyabb teljes 
tényező termelékenységre vezethető vissza. a 
relatíve alacsony tőke/GDP-arány a fejlett or-
szágokét meghaladó beruházási rátával páro-
sulva ugyanis jelentős teret biztosított a gyors 
ütemű tőkefelhalmozásnak az elmúlt másfél 
évtizedben. 

a világgazdasági válság a kkE-országok 
többségében a nyugat-európainál nagyobb 
mértékű recesszióval járt, ráadásul a válságból 
való kilábalás is lassabbnak bizonyul a világ 
többi felzárkózó régiójához képest. mindez 
felveti a kérdést, hogy vajon a válság lecsen-
gését követően visszatér-e a gyors gazdasági 
növekedés-e vagy sem? más szóval, mennyire 
volt makrogazdasági szempontból fenntartha-
tó a válság előtti robosztus növekedési pálya? 
az egyes kkE-gazdaságok számtalan megkü-
lönböztető sajátossággal bírnak, ezért nehéz 
ezekre a kérdésekre univerzális választ adni. 
mégis a 10 ország válság előtti gazdasági nö-
vekedésének – annak elsődleges forrásán túl 
is – van néhány vonatkozó közös pontja (Bec-
ker et al. 2010). Egyrészt a (nettó) külföldi 
tőkebeáramlás gazdaságtörténeti léptékkel is 
kiemelkedő mértékű volt: a válságot megelőző 
években a GDP 8-10 százaléka körül tetőzött 
a régió átlagában.20 másrészt a többségében 
magas, a fejlett országokét meghaladó beru-
házási ráták, alacsony(abb), a fejlett országo-
kéhoz hasonló, vagy attól elmaradó megtaka-
rítási rátákkal párosultak. 

a kkE-országok extenzív, tőkefelhalmo-
záson alapuló gazdasági növekedése tehát az 
elégtelen megtakarítások miatt többségében 
jelentős külföldi forrásbevonás, azaz külső 
eladósodás mellett ment végbe. mindez se-
bezhetővé tette ezeket az országokat a külső 
sokkok iránt és predesztinálta, hogy egy glo-
bális vagy regionális pénzügyi válság esetén 
átlagon felüli recessziót lesznek kénytelenek 
elszenvedni. természetesen a mértékek tekin-
tetében itt is indokolt különbséget tennünk a 
korábban definiált két csoport között. a Vi-
segrádi 4-eknél és Szlovéniában a beruházási 
ráták és a megtakarítási ráták között kisebb 
volt a különbség, mint a balti országoknál, 
Romániában és Bulgáriában. a külső eladó-
sodással és a fenntarthatósággal kapcsolatos 
dilemmák esetükben így kevésbé élesen je-
lentkeztek.
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1 a tanulmány folyamán az egyes ábrák-
ban és táblázatokban használt országkódok a 
következők:Bulgária (BGR), Cseh köztársaság 
(CZE), Észtország (ESt), Franciaország (FRa), 
németország (GER), magyarország (Hun), 
lettország (lVa), litvánia (ltu), lengyelország 
(Pol), Románia (Rom), Szlovákia (SVk), Szlo-
vénia (SVn), Egyesült királyság (uk), Egyesült 
államok (uSa).

2 a tanulmány keretében csak a számviteli 
dekompozícióhoz szükséges alapösszefüggések 
bemutatására törekszünk. a növekedés-számvitel 
és a fejlődés-számvitel alaposabb tárgyalását lásd 
például Hulten (2009), Caselli (2005) és Inklaar 
– timmer (2008) tanulmányában.

3 az egyszerűség kedvéért a t időindexet csak akkor 
használjuk, ha a megértés végett szükséges.

4 mFP: multi factor productivity. az mFP helyett 
gyakran használt szinonim fogalom a tFP (total 
factor productivity).  

5 a Qk minőségi faktor az aggregát tőkeállomány 
kompozícióját ragadja meg. Számításához – pon-
tosabban a ∆Qk számításához – a beruházások 
ár- és mennyiségi idősorai szükségesek a főbb esz-
közkategóriák szerint (lásd o’mahony– timmer, 
2009). Ezek azonban nem minden kkE-országnál 
állnak rendelkezésre a teljes időszak hosszában. 
Habár a minőségbeli változás figyelmen kívül ha-
gyása kétségtelenül torzítja a tőkeinput kalkulált 
értékét, számos más tanulmány is hasonlóképpen 

jár el (például Bosworth– Collins, 2003; Caselli– 
tenreyro, 2005). 

6 a jelölések egyszerűsítése végett – kihasználva a QK 
kalibrálását – a (2.)–(6.) egyenletekben a tőkein-
put helyett (K ') a tőkeállomány (K) szerepel.

7 Három feltevés szükséges a (3) egyenlet teljesülé-
séhez: az externáliák hiánya, a termelési függvény 
konstans skálahozadékkal bír K-ban és L-ben, vala-
mint a tényezőket a határtermelékenységükkel dí-
jazzák. megjegyezzük, hogy amennyiben az a vál-
tozót – kizárólagosan – a technológiai színvonallal 
azonosítjuk, és Hicks-semleges módon kapcsoljuk 
be a termelési függvénybe [Y=F(K',L,A)=AF(K',L)], 
akkor az MFP növekedési üteme a technológiai fej-
lődés ütemével lesz egyenlő:  

gMFP=
FAA A

.
= A

.
 .

Y A A

8 további részletekért lásd Inklaar – timmer 
(2008).

9 tED: total Economy Database (http://www.
conference-board.org/data/economydatabase/)

10  Psacharopoulos és Patrinos (2004) kutatásai sze-
rint a minceri regressziókban az iskolai évek szá-
mának koefficiense átlagosan 0,117 volt a szub-
szaharai afrikai országokra, 0,097 a világ egészére 
és 0,075 az oECD-országokra, míg az iskolai 
évek száma átlagban rendre a következőképpen 
alakult: 7,3, 8,3, 9,0. az eredmények robosz-
tusságát tesztelendő a QL számítását elvégeztük a 

ami a jövőbeli kilátásokat illeti, az extenzív 
növekedésnek még mindig jelentős tere van 
közép-kelet-Európában, hiszen a tőke/GDP- 
hányados mindmáig elmarad a nyugat-eu-
rópai értékektől. a válság tapasztalatai és a 
válság előtti növekedés sajátosságai azonban 

azzal a fontos tanulsággal szolgálnak, hogy a 
további tőkefelhalmozást már minél nagyobb 
mértékben a belföldi megtakarításokra kellene 
alapozni. a gazdaságpolitikának tehát kiemelt 
célként kell kezelni a lakossági megtakarítások 
ösztönzését. 

Jegyzetek
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Irodalom

növekedéselméleti munkák során (például Hall – 
Jones, 1999) gyakran hivatkozott Psacharopoulos 
(1994) tanulmány megfelelő hozamai alapján is. 
a számviteli dekompozíció eredményei robosztu-
sak voltak az r értékének változására.  

11 Például: mankiwet al. (1992): 3%; nehru– 
Dahreshwar (1993): 4%; Hall – Jones (1999): 
6%.

12 Doyle et al. (2001), Rööm (2001), Pula (2003), 
ImF (2003,2010), Vanags – Bems (2005)

13 a kezdeti időpont közelsége komoly problémát 
jelent, mivel a kalkulált tőkeállomány – és így a 
számviteli dekompozíció eredménye is – érzékeny 
lesz a K0 értékére, különösen a vizsgált időszak 
elején.  

14 Dombi (2013) számításai alapján az 1995-ös 
k/y-arány a következőképpen alakult: Bulgá-
ria (1,61), Cseh köztársaság (2,13), Észtország 
(1,37), lettország (1,31), litvánia (1,00), len-
gyelország (1,42), magyarország (1,74), Románia 
(1,41), Szlovákia (1,84), Szlovénia (2,03). Ezek 
az értékek összhangban állnak a szakirodalomban 
található nagyságrendekkel (Doyle et al. 2001; 
Rööm, 2001; Pula, 2003; ImF, 2003, 2010; 
Vanags – Bems, 2005).

15 az alacsonyabb beruházási aktivitás miatt a tőke-
állomány növekedési üteme mindegyik országban 
jelentősen lelassult a válság kirobbanását követő-
en. a legnagyobb lassulást a balti országok, ma-
gyarország és Szlovénia szenvedte el, ahol a válság 
előtti szint negyedére-harmadára esett a k átlagos 
dinamikája. Észtországban például 2002 és 2007 

között 12,2 százalékkal növekedett éves átlagban 
a tőkeállomány, míg 2008 és 2012 között már 
csak 3,3 százalékkal.  

16 az sL-t az amECo adatbázis ‘adjusted wage 
share’ (alCD0) változójával azonosítjuk. (http://
ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/
ameco/)

17 a hivatkozott periódusokban egyébként német-
országban is a tőkefelhalmozás volt a – mérsékelt 
– növekedés elsődleges forrása. (www.euklems.
net)   

18 a felhasznált munkaerő (l) csökkenése értelem-
szerűen a ledolgozott munkaórák csökkenését je-
lenti, mivel – amint azt a 3. ábra is mutatja – a 
munka hatékonysági szorzója folyamatosan növe-
kedett a válság évei alatt. 

19 mind a növekedés-számvitelt, mind a fejlődés-
számvitelt elvégeztük 6 százalékos amortizációs 
rátával kalkulált tőkeállomány mellett is, hogy 
teszteljük az eredmények érzékenységét a δ ka-
librálására. amint azt vártuk, a fizikai tőkének 
– és így a teljes tényező termelékenységnek – a 
növekedéshez és a relatív fejlettséghez való hoz-
zájárulása érzékeny az amortizációs ráta értékére. 
az egyes tényezők (tőke, munka, mFP) fontos-
sági sorrendje azonban változatlan marad, azaz 
továbbra is a fizikai tőke felhalmozása és alacsony 
szintje képezi a növekedés és a relatív elmaradott-
ság elsődleges forrását.  

20 ImF (World Economic outlook, 2012 októ-
ber, „Private financial flows, net” – Central and 
eastern Europe).
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