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A versenyképesség  
mint a fenntarthatóság  
meghatározó feltétele
Összefoglaló: A versenyképesség és a fenntarthatóság egymástól elválaszthatatlan fogalmak. A versenyképesség rövid távon 

nem értelmezhető, így nem is létezhet fenntarthatóság nélkül. Vállalati és nemzetgazdasági szinten is csak azok lehetnek nyerte-

sek a globális versenyben, akik kiváló teljesítményüket képesek hosszú távon is fenntartani. A két cél egyidejű megvalósulásá-

hoz két, akár egyszerre is követhető út vezet. Egyrészt a mennyiségi tényezők felől a minőség felé való elmozdulás, másrészt új 

erőforrások keresése, illetve a korábbi erőforrások korlátlanná tétele, azok fenntartható „zöld” felhasználásával. A digitalizáció 

fejlődése révén minden korábbinál fontosabb erőforrássá válik az adat, miközben a pénz és az energia hozzáférése korlátlanná 

válhat. A forradalmi változások – mint a zöld- és a digitális átállás – elől a gazdaság egyetlen szegmense sem függetlenítheti 

magát, de az állam és a piac megfelelő együttműködése szükséges a versenyképesség és fenntarthatóság eléréséhez és fenn-

tartásához.
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A versenyképesség és a hosszú távú fenntart-
hatóság egymással szorosan összefüggő fogal-
mak, a gazdasági-társadalmi fejlődést szem 
előtt tartva ugyanis csak az lehet versenyké-
pes, ami hosszú távon fenntartható, és for-
dítva. A versenyképesség (a versennyel ellen-
tétben) nem meghatározott időhöz kötődik, 
hanem tartós tulajdonság. Ha a versenyképes-
ség célját nemzetgazdasági értelemben – kissé 
leegyszerűsítve – a polgárok legmagasabb fokú 

jóllétében fejezzük ki, akkor nem egy átmene-
tileg elérhető csúcspontra gondolunk, hanem 
„fennsíkra”. Ahhoz, hogy a célul kitűzött álla-
pot valóban tartós legyen, a versenyképesség-
nek a fenntarthatóságot is szolgálnia kell. fi-
gyelembe kell venni a gazdasági, a társadalmi 
és környezeti szempontokat. Ezek hiányában 
legfeljebb átmeneti növekedés érhető el, ame-
lyet megtorpanás vagy hanyatlás követ, amint 
azt számos fejlődő ország példáján keresztül 
láthattuk, akik beragadtak a közepes fejlettség 
csapdájába (MNB, 2018).

A versenyképesség és a fenntarthatóság Levelezési e-cím: matolcsygy@mnb.hu
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is számtalan területet fed le. Az áttekinthe-
tőség érdekében a fenntarthatóság fogalmát 
négy dimenzióban vizsgálom az alábbiakban, 
és ezen dimenziók mentén fejtem ki a ver-
senyképesség kapcsolódó gondolatait. E négy 
terület a pénzügyi fenntarthatóság, a gazda-
sági, a környezeti és a társadalmi fenntartha-
tóság.

A versenyképesség és a növekedés közöt-
ti kapcsolatot két tényezőn keresztül vizsgál-
ja e tanulmány. Egyrészt, a mennyiségi té-
nyezők bővülésére építő gazdasági növekedés 
idővel fizikai akadályba ütközik, ezért minő-
ségi és szerkezeti változásokra van szükség. 
Ezt nyújthatja a versenyképesség javítása, és 
pénzügyi, gazdasági, társadalmi területen ezt 
a célt szolgálták a magyar kormány és a jegy-
bank reformjai az elmúlt évtizedben. Másrészt 
az eddig felhasznált, véges erőforrások a tech-
nikai fejlődés révén új, korlátlanul hozzáfér-
hető erőforrásokká alakulhatnak a gazdaság-
ban a pénz forradalma, a technológiában az 
adat – mint új erőforrás megjelenése –, vala-
mint a környezeti fenntarthatóságban a zöld-
energia-termelés révén. Ezek globális folya-
matok, amelyet egy nemzetgazdaság nem 
irányíthat, de jól kihasználhat, és a következő 
évtizedben a fenntarthatóság és versenyképes-
ség belső kulcselemeivé válnak. kérdés, hogy 
a társadalmi fenntarthatóságban mi jelentheti 
ezt a forradalmat. E területen nagyobb a nem-
zeti kormányzatok szerepe, és a szükséges de-
mográfiai fordulat mellett a munkalehetőség 
biztosítása látszik a versenyképesség és fenn-
tarthatóság feltételének.

A fenntartható fejlődés és versenyképes-
ség előremutató vizsgálatához és javításához 
szükségszerű lenne annak pontos mérhetősé-
ge. sajnos ezzel ma még nem rendelkezünk. 
A gazdasági fejlettség legfőbb mérőszámának 
tartott GDP figyelmen kívül hagyja az élet-
színvonalat befolyásoló tényezőket, mint a jó-
lét, a boldogság vagy az ökológiai fenntartha-
tóság. A GDP mérése mennyiségi alapú, míg 

a versenyképesség vagy a fenntarthatóság ér-
tékelése főként minőségi mérőszámon alapul-
na. közgazdasági vita tárgya a versenyképesség 
és a fenntarthatóság definíciója is. A leggyak-
rabban használt versenyképességi rangsorok 
eredményeikben és megközelítésükben is je-
lentősen különböznek egymástól. különbö-
ző erősségeik és gyengeségeik vannak, de álta-
lánosságban elmondható, hogy vagy túl nagy 
mértékben támaszkodnak szubjektív felmé-
résekre, vagy nem eléggé kiterjedt a vizsgála-
ti körük a versenyképesség valamennyi szeg-
mensére. Vannak természetesen előremutató 
kivételek, mint az ENsz fenntartható fejlő-
dés Jelentése, és hasonló céllal készült az MNB 
Versenyképességi Indexe is, amely egyidejűleg 
objektív és tartalmilag széleskörű, de jelenleg 
nem globális lefedettségű, hanem az Európai 
unió országait vizsgálja, kiemelten természe-
tesen Magyarországot (MNB, 2020). A be-
mutatott mérési nehézségek ellenére szükség 
van a kompozit indexekre, de a versenyképes-
ség pontos mérésének eléréséig a globális in-
tézményekre és think tank-ekre további kihí-
vások várnak, és ehhez lényegileg hasonló a 
helyzet a fenntarthatóság tekintetében. E két 
terület mérhetőségének részleteivel e tanul-
mány nem foglalkozik, de jelezni kell, hogy 
minél inkább kikristályosodnak a fogalmak és 
a mérés módszertana, annál könnyebbé válik 
az erről szóló diskurzus és annál jobb eredmé-
nyeket lehet elérni.

FOrrAdAlOm  
A PénZügyEkbEn

Egy alapvetően gazdasági fókuszú folyóiratban 
célszerű a fenntarthatóság tárgyalását a pénz-
ügyi fenntarthatósággal kezdeni, amelynek hi-
ánya sajnos mindennapi tapasztalat a gazdasági 
életben. Mikroszinten háztartások és vállala-
tok, makroszinten teljes nemzetgazdaságok ke-
rülhetnek csődközeli helyzetbe vagy csődbe, 
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amely több év, akár egy évtized munkáját te-
heti semmissé. Továbbá a pénzügyi ágazat a ta-
pasztalatok szerint erőteljesen prociklikus, azaz 
bőséges finanszírozással erősíti a konjunktúrát, 
de a hitelezés szigorításával mélyíti a recesszi-
ókat is.

Hogyan segítheti a pénzügyi versenyképes-
ség a fenntarthatóságot? Mindenekelőtt meg 
kell előzni, hogy a pénzügyi szektorból indul-
janak ki fenntarthatatlan folyamatok, továbbá 
meg kell szüntetni a túlzott prociklikusságot, 
végül pedig a technológiai fejlődés által nyúj-
tott lehetőségek révén sokkal könnyebben el-
érhetővé kell tenni a finanszírozást a világos 
jövőképpel rendelkező gazdasági szereplők szá-
mára.

A pénzügyi szektor számos példát nyújtott 
arra, hogy a gazdaság egyes szegmenseiben 
olyan fenntarthatatlan folyamatok épülhet-
nek ki, amelyek általános visszaeséshez vezet-
nek. A 2008–2009-es globális válság az ame-
rikai ingatlanpiacról indult, azonban a vele 
finanszírozási oldalról szorosan összekapcso-
lódó pénzügyi szektor volt az, amely a hite-
lezési kockázatok helytelen felmérése miatt 
komoly reálgazdasági károkat okozott a világ-
gazdaságnak. A pénzügyi válság rávilágított, 
hogy megfelelő szabályozás hiányában a mo-
dern pénzügyi rendszerben fenntarthatatlan 
folyamatok alakulnak ki. A piac önszabályo-
zó mechanizmusai nem működnek megfele-
lően, ezért a gazdaságpolitika egyik fő feladata 
– a reálgazdaság fellendítése mellett – a pénz-
ügyi egyensúlytalanságok megakadályozása 
(Csortos, szalai, 2015). Ez egybevág azzal a 
gazdaságtörténeti ténnyel, miszerint az utób-
bi 200 évben csak azok az országok voltak si-
keresek, amelyek az állam és a piac képessége-
it és eszközeit jól hangolták össze (Matolcsy, 
2020c).

Azáltal, hogy a mikroprudenciáért fele-
lős Pénzügyi szervezetek Állami felügyelete 
2013-ban beolvadt a makroprudenciáért fele-
lős Magyar Nemzeti Bankba, Magyarországon 

biztosítottá vált a pénzügyi szektor korsze-
rűbb és hatékonyabb felügyelete. korábban a 
pénzügyi szektor maga is a fenntarthatatlan-
ság forrása volt, különösen igaz volt ez a de-
vizahitelezés drasztikus felfutására a 2000-es 
években. A lakossági devizahitelek magas ará-
nya és állománya az egyik legsúlyosabb gaz-
dasági és társadalmi veszélyforrást jelentette 
az ország számára. A 2010 utáni kormányzat 
azonban – szorosan együttműködve a 2013-
ban kinevezett jegybanki vezetéssel – a meny-
nyiségi helyett a szerkezeti megközelítést al-
kalmazva véget vetett az akkor már százezrek 
lakhatását fenyegető rendszerszintű kockázat-
nak. A kezdeti, részmegoldásokat kínáló lé-
péseket (végtörlesztés, árfolyamgát) követő-
en a gazdaságpolitika 2014-ben a háztartási 
devizahitelek teljes forintosításával szüntette 
meg a szektor külső árfolyamkitettségét és tet-
te hatékonyabbá a monetáris politika transz-
missziós mechanizmusát. A pénzügyi válság 
bebizonyította, hogy a hitelek egészséges szer-
kezetű bővülése kívánatos a magánszektor ré-
széről. Az MNB 2013-tól indította el a Nö-
vekedési Hitelprogramot, melynek célja a 
teljes hitellefagyás (credit crunch) elkerülé-
se és az egészséges vállalati hitelszerkezet ki-
alakulásának támogatása volt (Baksay, Banai, 
2019). Az út mentén tovább haladva az MNB 
2015 óta alkalmazza az adósságfékszabályokat 
(anticiklikus tőkepuffer, jövedelemarányos 
törlesztőrészlet), amellyel hatékonyan sike-
rül megelőzni a pénzügyi szektor túlzottan 
prociklikus működését a lakossági hitelek ese-
tében is. A hitelpiac szerkezetét tovább javí-
totta a Minősített fogyasztóbarát Lakáshitel 
2017-es bevezetése, amely által az újonnan 
felvett lakáshiteleken belül is jelentősen nőtt a 
hazai devizában felvett fix kamatozású hitelek 
aránya (Palicz et al., 2020).

Magyarországon nemcsak a magánszek-
tor, hanem az állam pénzügyei is fenntartha-
tatlanok voltak a 2000-es években. Az akkori 
kormányzat hibás megközelítéssel, nem szer-
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kezeti reformokkal (tehát nem versenyképes 
módon), hanem a költségvetési hiány magasan 
tartásával kívánta élénkíteni a gazdaságot (te-
hát extenzíven). A magas hiány és az alacsony 
belső megtakarítások következtében a gyorsan 
emelkedő államadósságot elsősorban külföldi 
forrásokból kellett finanszírozni. A fenntart-
hatatlanság már 2007-ben jelentkezett, mikor 
a költségvetés hiányának csökkentése nyomán 
a gazdasági növekedés nullára csökkent, majd 
a sérülékeny gazdasági és finanszírozási szerke-
zet következtében a 2008-ban kezdődő globá-
lis pénzügyi válság különösen erősen érintet-
te hazánkat.

Az államháztartás pénzügyeiben a fenntart-
hatóságot is szolgáló versenyképességi, szerke-
zeti reformok 2010-ben kezdődtek. A költ-
ségvetési reform bázisát a széll kálmán-tervek 
strukturális intézkedései, valamint az adó-
rendszer szerkezeti átalakítása biztosította. Az 
adóreformmal az adócentralizáció súlypont-
ja a munkát terhelő adók felől a fogyasztást 
terhelő adók felé mozdult el, amely támogat-
ta a munkaerőpiaci fordulatot (Palotai, 2019).  
E tanulmány gondolatmenetéhez kapcso-
lódóan a reform azt bizonyította, hogy nem 
pusztán mennyiségekre, véges erőforrások-
ra, hanem a minőségre, szerkezeti reformok-
ra alapozva is jelentős eredményeket lehet 
elérni. A kiadások és bevételek szerkezete mel-
lett az adósság szerkezete is alapvetően átala-
kult. stabilabb és fenntarthatóbb forrást je-
lent ugyanis az államháztartás számára a belső 
megtakarítás, mint a külföldi tőke, amelyre 
támaszkodott. Az adósság szerkezetének átala-
kítása érdekében is versenyképességi reform-
nak nevezhető lépésekre volt szükség az adós-
ságkezelés területén. Ezt támogatta a Magyar 
Nemzeti Bank által életre hívott Önfinanszí-
rozási program, amely hatékonyan járult hoz-
zá a belső források állampapírpiacra való be-
csatornázásához. E reformok következtében 
a központi államadósságban a devizaadósság 
részaránya a mintegy 50 százalékról 17 szá-

zalékra süllyedt, a külföldi kézben lévő adós-
ság aránya pedig 66 százalékról 35 százalék alá 
mérséklődött. Az egyensúly és növekedés si-
kerreceptje teremtette meg hazánk számára az 
egyensúlyi felzárkózás és a szükséges verseny-
képességi fordulat alapjait, amelynek köszön-
hetően felkészülten nézett szembe a korona-
vírus okozta kihívásokkal. Vitathatatlan, hogy 
a járvány negatív gazdasági hatásainak tompí-
tása érdekében – a világ országaihoz hasonló-
an – átmenetileg engedni lehet a költségvetési 
fegyelemből, azonban a helyzet normalizáló-
dása után vissza kell térni az alapokhoz (Ma-
tolcsy, 2020a).

A pénzügyi fenntarthatóságot hosszú tá-
von a pénzrendszer forradalma befolyásolhat-
ja a legnagyobb mértékben. A pénz minded-
dig szűkös erőforrás volt, amelyet részben a 
jegybankok, részben a kereskedelmi bankok 
teremtettek. A pénzrendszer azonban egy-
re inkább digitalizálódik, ami parametrikus 
és paradigmatikus változásokat is okozhat. 
fontos, de a pénzrendszer lényegét nem érin-
tő változás a bankkártya elterjedése, a pénz-
ügyek online intézése, ami megkönnyíti és 
felgyorsítja mindennapi életünket és üzletein-
ket (Horváth, kolozsi, 2019). Ebben verseny-
előnyre tehetnek szert azok az országok, ahol 
az elektronikus fizetési módok elterjednek, a 
bankrendszer minél inkább digitalizálódik. 
A magyar bankrendszer előtt e tekintetben je-
lentős tér van, de vannak olyan eredmények 
is, elsősorban az MNB vezetésével 2020 már-
ciusában elindult Azonnali fizetési Rendszer 
is, amely jelenlegi formájában egyedülálló 
nemzetközi összevetésben. Mindezeknél szá-
mottevőbb, paradigmatikus változást is okoz-
hat azonban a pénzrendszer olyan mértékű 
digitalizálódása, amely a jegybankpénzt is di-
gitálissá és egyben közvetlenül hozzáférhetővé 
teszi. Ennek lehetőségeit, korlátait és perspek-
tíváit valamennyi nagy jegybank és az MNB is 
kutatja, hiszen forradalmi változást hozhat a 
pénz hozzáférhetőségében (lásd 1. ábra).
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A digitAliZáció üZEmAnyAgA 
AZ AdAt

Hajlamosak vagyunk abba a hibába esni, hogy 
magától értetődőnek tekintjük a gazdasági nö-
vekedést, azonban ez koránt sincs így. A világ-
gazdaság állandóan pulzál, és folyamatos kihí-
vások elé állítja az országokat. Az elmúlt 150 
évben 14 globális recessziót vészelt át a világ-
gazdaság, ráadásul a koronavírus-járványt öve-
ző válság a Világbank becslései szerint kétszer 
súlyosabb lehet, mint a 2007–2008-as pénz-
ügyi válság (Világbank, 2020b). A történelem 
ritmusai alapján viszont az ehhez hasonló idő-
szakok magukban hordozzák a megújulás lehe-
tőségét is. Az egyik ilyen történelmi ritmus az 
1940–2020 közötti 80 év (60+20 év), amely 
három 20 éves szakaszból (kiépülés, tető- és 
mélypontok, bomlás), valamint egy 20 éves át-

meneti időszakból állt. Míg a másik az 1970–
2020 közötti 50 éves ciklus, amely szintén azt 
vetíti előre, hogy a siker felé vezető úton kihívá-
sokkal teli időszak vár ránk (Matolcsy, 2020e).

fenntartható gazdasági növekedés nincsen 
versenyképesség nélkül. A rendelkezésre álló 
természeti erőforrások és az emberi munka-
erő véges, ezért a folyamatos, tehát fenntartha-
tó gazdasági növekedés csak ezen erőforrások 
hatékonyabb kihasználásából, tehát az inno-
vációból fakadhat. Ezért olyan fejlődési mo-
dellre kell az országot állítani, amely a meny-
nyiség (extenzív) helyett elsősorban a minőségi 
tényezők javítására (intenzív) helyezi a hang-
súlyt. Rendszerint a magasabb növekedéssel 
bíró, fejlődő országok növekedési többlete ha-
marabb elfogy, mintsem sikerülne utolérniük 
a fejlett gazdaságokat (MNB, 2018). A szak-
irodalom ezt a jelenséget nevezi közepes fej-

1. ábra 
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lettség csapdájának, amelyből az elmúlt 100 
évben csak kevés ország tudott kitörni: Euró-
pán belül Ausztria, finnország és Írország, míg 
Ázsiában a kis tigrisek (Dél-korea, Hongkong, 
szingapúr, Tajvan). A sikeres felzárkózást meg-
valósító országok meglehetősen különböző-
ek, azonban közös bennük, hogy a felzárkózást 
számukra a technológia- és tudásintenzív mo-
dell hozta el (lásd 2. ábra).

A termeléshez szükséges alapanyagok biz-
tosítása kulcskérdés, a koronavírus pedig min-
den eddiginél erőteljesebben világított rá az 
ellátásbiztonság fontosságára. Az elmúlt évti-
zedek meghatározó tendenciája volt globálisan, 
hogy a fejlett országok – különösen az ameri-
kai és nyugat-európai multinacionális vállala-
tok – a termelésüket profitmaximalizálás céljá-
ból ázsiai országokba telepítették át. Az olcsó 

munkaerő vezérelte folyamat egyenes követ-
kezménye volt a termeléshez kapcsolódó ellátá-
si láncok meghosszabbodása és bonyolultabbá 
válása. A koronavírus-járvány miatti korláto-
zások és határlezárások azonban élesen rámu-
tattak a kiszervezésből származó kockázatokra. 
A járványhelyzet miatt 2020 elején azonnal je-
lentkeztek az autóiparban is a globális ellátási 
problémák. A versenyképesség fenntartása ér-
dekében a multinacionális ellátási láncok rö-
vidülése, regionalizálódása és diverzifikálódása 
várható, nagyobb figyelmet szentelve a készlet-
felhalmozásra és az ellátásbiztonságra. E folya-
matnak hazánk is haszonélvezője lehet.

A technológiai fejlődés lehetőséget ad a 
szénhidrogén-alapú gazdaság zöld- és körfor-
gásos gazdasággá alakításához, ezáltal a globá-
lis felmelegedés negatív hatásainak csökken-

2. ábra 
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téséhez, ami a gazdasági növekedésre nézve 
jelentős kockázati tényező. A fenntartható fel-
zárkózáshoz szükséges megújuló energiaforrá-
sokra és atomenergiára épülő optimális ener-
giamix felé történő elmozdulás csökkenti a 
károsanyag-kibocsátást, növeli az ellátásbiz-
tonságot és javítja az ország külkereskedelmi 
egyenlegét. Az autógyártók közül egyre többen 
jelennek meg a belső égésű motorok helyett al-
ternatív meghajtású modelljeikkel, például a 
Mercedes 2020 júliusában jelentette be, hogy 
kecskeméten plug-in hibrid modellek gyártá-
sába kezdenek. Magyarország számára a globá-
lis trend kulcsfontosságú, mert a magyar gaz-
daság kibocsátásának jelentős része kötődik az 
autógyártáshoz. Annak érdekében, hogy a jö-
vőben az ország meg tudja tartani a versenyelő-
nyét, olyan beruházásokra lesz szükség, ame-
lyek a megnövekvő alternatív hajtású járművek 
iránti keresletet ki tudják elégíteni.

A gazdasági növekedéssel kapcsolatos el-
sődleges új erőforrás az adat. A digitális kort 
megelőzően a gazdaságok számára elsődlege-
sen fizikai jellegű erőforrások voltak hasznosít-
hatók, mint a termőföld, a víz, a nemesfémek 
vagy nyersanyagok. A digitalizáció korában 
a legfontosabb nyersanyag az adat, amely-
nek mennyisége gyakorlatilag korlátlan, illet-
ve felhasználása során csak bővül (Matolcsy, 
2020b). sokkal inkább hozzáférhető, mint va-
lamennyi korábbi nyersanyag, de egyben job-
ban kötődik is hozzánk. A személyes adatok 
felhasználhatósága a közeljövő egyik nagy di-
lemmája. Az adatok természetesen mit sem ér-
nének a megfelelő adatfeldolgozási kapacitás 
nélkül. Azonban a Moore-törvénynek megfe-
lelően bővülő számítási teljesítmény biztosítja 
a nagy mennyiségű adat feldolgozásához szük-
séges tudást. A big data és a mesterséges intel-
ligencia forradalma már a küszöbön van, csak 
azért nem feltűnőbb, mert a korábbi technoló-
giai forradalmakkal szemben a háttérben mű-
ködik, miközben a felhasználó által használt 
interfész akár változatlan is maradhat.

dEmOgráFiAi mEgAtrEndEk 
árnyékábAn – gyErmEkEinké A JöVő

A fejlett és a fejlődő országok egyaránt soha 
nem látott demográfiai kihívással néznek 
szembe, de ellentétes előjellel. Ezek beláthatat-
lan gazdasági és környezeti következményeket 
idézhetnek elő, ha nem hozunk a korábbiak-
nál is nagyobb reformokat. Az ENsz becslései 
szerint a föld lakosainak száma a 2050-es évek 
során átlépi a 10 milliárd főt is, azaz mintegy 
2 milliárd fővel bővülhet. Ezalatt földrészen-
ként eltérő népességnövekedési trendek várha-
tók: Afrikában bővülhet majd leginkább a né-
pesség (2015 és 2050 között duplájára), amit 
Ázsia valamivel kisebb mértékű (2015 és 2050 
között 20 százalékos) növekedése követ. Ezzel 
szemben Európa lesz az egyetlen kontinens, 
amelynek csökkenő népességgel kell számolnia 
(ENsz, 2019). Nem véletlen, hogy Európá-
ban a legmagasabb azon országok aránya (66 
százalék), amelyek kormányzati intézkedéseik-
kel küzdenek a termékenységi ráta növeléséért 
(ENsz, 2017).

Csökkenő népességszámú társadalom mel-
lett nem képzelhető el hosszú távon is sikeres 
gazdasági felzárkózás. A népesség létszámának 
fenntartásához legalább 2,1-es termékenységi 
ráta szükséges hosszú távon, ami jelenleg a vi-
lág leggazdagabb régióban, mint Európa vagy 
Észak-Amerika, elérhetetlennek tűnik. A ma-
gyar termékenységi ráta ma átlagosnak mond-
ható az Európai unióban, de már ehhez is 
hosszú utat kellett megtennünk. A magyar kor-
mány 2010-től olyan családpolitikát folytatott, 
amelynek már látható eredményei vannak, hi-
szen 2011 és 2019 között 1,2-ről 1,5-re nőtt 
a termékenységi ráta és a házasságkötések szá-
ma is megduplázódott. Ahhoz, hogy a demog-
ráfiai fordulat maradéktalanul megvalósuljon, 
folytatni kell a jelenlegi családpolitikát, továb-
bá lehetőség szerint bővíteni kell azt. „A fenn-
tartható felzárkózás emelkedőjén előbb érünk a 
csúcsra, ha többen húzzuk hazánk szekerét” (Ma-
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tolcsy, 2020f ). A családpolitika kialakításakor 
arra is mindenképp ügyelnünk kell, hogy csa-
ládtámogatási rendszerünk ne csak bőkezű, de 
hatékony is legyen. A magyar népesség becsült 
számát mutatja a 3. ábra.

Az alacsony gyermekszámnak és a vár-
ható élettartam emelkedésének szükség-
szerű következménye a lakosság idősödése. 
A munkaképeskorúak létszámának csökke-
nése nem csak a nyugdíj- és egészségügyi el-
látórendszereket teszik fenntarthatatlanná 
hosszú távon, hanem a gazdasági konvergen-
ciát is (kreiszné, 2019). Ezért a gyermekvál-
lalás ösztönzésével együtt a gazdaságilag aktív 
korú népesség minél szélesebb körű munka-
piaci bevonására kell törekednünk. Jól ösztö-
nözhetik ezt az atipikus foglalkoztatási formák 
(távmunka, részmunkaidő) elterjedtebb alkal-

mazása, különösen a nők körében. Az édes-
anyák munkaerőpiaci visszatérését és tartós 
foglalkoztatását elősegítené a bölcsődei férő-
helyek számának további bővítése, a munka-
helyi gyermekfelügyelet biztosítása, illetve a 
részmunkaidőben foglalkoztatott anyák támo-
gatása. Általános tapasztalat, hogy a foglalkoz-
tatási ráta azokban az országokban a legmaga-
sabb, ahol az atipikus foglalkoztatási formák 
aránya magas. Azaz szükségünk van rá, hogy 
minden tartalékunkat aktivizáljuk. Hazánk 
azonban az atipikus foglalkoztatási módok te-
rén eddig lemaradásban volt a nyugat-európai 
országokhoz képest (MNB, 2019b).

Japán ugyan eltérő megközelítéssel, de si-
keres megoldásokat adott saját lakosságának 
idősödési problémájára. A világ országai kö-
zül Japánban él a legidősebb népesség, szám-

3. ábra 
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szerűsítve 2019-ben a lakosság 28 százalékát 
tették ki a 65 évesek és idősebbek (Világbank, 
2020a), míg ez az arány az Eu országaiban – 
köztük hazánkban is – átlagosan 20 százalék 
körül alakult (Eurostat, 2020c). Japán az idő-
södés negatív gazdasági hatásainak kezelésé-
re egyrészt sikeresen emelte az idősek foglal-
koztatási rátáját. A foglalkoztatási ráta emelése 
mellett másik legfontosabb céljuk a csökkenő 
munkaerő kiváltása automatizációval, amihez 
a japán nagyvállalatok fejlesztései (például ipa-
ri felhasználású robotok fejlesztése, mestersé-
ges intelligencia, big data használata) erősen 
hozzájárulnak.

A munkaerőpiacot érintő kihívásokat ak-
tív gazdaságpolitikával kell kezelni. Az 
automatizáció a gazdaság összes munkakörét 
érinteni fogja a jövőben (lásd 4. ábra). Mind-

össze a bérskála legalsó és legfelső szegmensei 
lehetnek kevésbé érintettek, viszont a történe-
lem során először a fehérgalléros munkahelyek 
is veszélybe kerülnek (Erdélyi, kis, 2019). Az 
innováció által létrejövő új munkahelyek je-
lenthetik a megoldást, hogy a digitalizáció és 
a robotizáció térnyerése mellett is magas szin-
ten maradjon a foglalkoztatás (Erdélyi, soós, 
2019). A munkahelyeket mai formájukban 
nem lehet és nem is kell megőrizni, de a po-
tenciális munkavállalók számára munkalehe-
tőséget kell biztosítani. A versenyképesség ja-
vítása érdekében felértékelődik az élethosszig 
tartó tanulás, ugyanis ezáltal őrizhető meg az 
a piacképes tudás, amely ma még nem létező 
munkakörök elvégzését is biztosíthatja.

Egyes fejlett gazdaságok további társadal-
mi kihívását a növekvő jövedelmi és vagyo-

4. ábra 
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ni egyenlőtlenségek jelentik. A ’70-es, ’80-as 
évektől a tőke részesedése a megtermelt jöve-
delemből egyre nagyobb lett, míg a korábban 
változatlannak hitt bérhányadok fokozatos 
csökkenésnek indultak. Az új technológi-
ák is felborítják a tőkéből és munkából szár-
mazó jövedelmek egyensúlyát, ami szintén 
jövedelmi egyenlőtlenségeket eredményez-
het (Rippel, Várhegyi, 2019). Az usA elmúlt 
négy növekedési periódusában (1982–1990, 
1991–2000, 2001–2007, 2009–2013) a jö-
vedelembővülés több mint 70 százalékáért a 
leggazdagabb 10 százalék felelt (Tcherneva, 
2015, 2017). Magyarországon a jövedelmi és 
a vagyoni egyenlőtlenség mértéke alacsonyabb 
az Eu-s átlagnál, és globális szinten is mér-
sékeltnek számít (lásd 5. ábra). A szegénység 
és társadalmi kirekesztődés kockázatával élők 

társadalmon belüli aránya számottevően csök-
kent 2010 óta, így annak szintje ma már az 
uniós átlag alatt van.

Nem csupán az a kérdés, sikerül-e megőriz-
nünk hazánk lakosságát, hanem az is, hogy 
életünket milyen minőségben, milyen lakha-
tási körülmények közt éljük. A járványhelyzet 
miatt kialakult „bezárkózott” időszak megmu-
tatta, hogy a jövőben otthonainknak feltehe-
tően jóval több funkciót kell majd ellátni. „Az 
otthon a továbbiakban már nem csak egyszerűen 
egy hely lesz, ahol lakunk és főzünk, hanem egy 
hely, ahol pihenünk, dolgozunk, sportolunk, ké-
pezzük magunkat és segítjük a gyermekeink ta-
nulását, kertészkedünk a kertben vagy a tera-
szon” (Matolcsy, 2020f ). Ehhez azonban egyre 
szélesebb rétegnek lesz szüksége megfelelő lak-
hatásra, elérhető áron, ami nélkülözhetetlen a 

5. ábra

a jövedelmi gini-index az eu-ban (2019/2018)
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gyermekvállaláshoz is. Ezzel szemben azt lát-
juk, hogy ma már 15 év kell ahhoz, hogy a 
medián jövedelemből egy 90 négyzetméteres 
otthont meg tudjunk vásárolni. Emellett Bu-
dapesten a lakásállomány megújulási rátája 0,4 
százalékra csökkent a kívánatos 1 százalék, il-
letve a Bécsben tapasztalható 1,5 százalék he-
lyett. A 2020-as évtizedben a lakáspiaci tarta-
lékaink kiaknázására tiszta vízióra és szakmai 
konszenzuson alapuló stratégiára van szüksé-
günk (Matolcsy, 2020d).

környEZEtünkEt nEm cSAk 
HASZnálni, óVni iS kEll

A fenntarthatóság leginkább gyakran használt, 
és az elmúlt években – helyesen – a közbeszéd 
fókuszába került megközelítése a környezeti 
fenntarthatóság. Egyre gyakrabban halljuk a 
vészjósló kijelentést, „nincs B bolygó”. Ezek a 
hangok megalapozottan figyelmeztetnek min-
ket. Hiszen, ha gazdasági növekedésünkre te-
kintünk, azt látjuk, hogy annak mentén egyre 
jobban kimerítjük földünk természeti erőfor-
rásait. Amely földterület, legelő, erdő, víz és 
épített környezet összesen évente regenerálód-
ni képes, azt hagyományosan ökológiai kapaci-
tásnak nevezzük. Amennyiben a rendelkezésre 
álló, illetve megújulni képes erőforrásainknál 
tartósan többet használunk, ökológiai defi-
citbe kerülünk. Az elmúlt évtizedekre tekint-
ve azt látjuk, hogy a föld országai egyre több 
ökológiai erőforrást használnak fel fogyasztá-
suk kielégítésére, illetve az eközben keletkező 
hulladék és egyéb szennyezések elnyelésére. Ez 
a fogyasztás már az 1970-es évek óta megha-
ladja azt a szintet, amit az erőforrásaink képe-
sek lennének fedezni vagy önmaguktól helyre-
állítani (lásd 6. ábra).

2016-ben a föld egészének ökológiai de-
ficitje már 0,7 földnyi volt, vagyis csaknem 
még egy bolygóra lenne szükségünk, hogy a 
jelenlegi fogyasztást fenntartsuk. Az erőfor-

rások túlhasználásának mértéke országon-
ként, régiónként eltérő: Japán például saját 
biokapacitásának több mint hétszeresét hasz-
nálja fel, de a legtöbb fejlett, GDP-szempont-
ból élenjáró ország ökológiai deficitje kettő 
és öt közé esik (Global footprint Network, 
2019). Az erőforrások túlhasználását úgy is 
megragadhatjuk, hogy idén már augusztus 22-
én kimerítettük az ökológiai keretünket (Earth 
Overshoot Day, Global footprint Network, 
2020). Az évente egyre korábbra tolódó dátum 
arra figyelmeztet bennünket, hogy a rendelke-
zésre álló erőforrásaink nem végtelenek és va-
lójában nem birtokolhatjuk őket.

Az ökológiai fenntarthatóság fennmara-
dásunk záloga és Magyarország versenyké-
pességének egyik kulcseleme, amelyhez zöld 
közgazdasági gondolkodásra és megfelelő 
pénzügyi termékekre is szükség van (Matolcsy, 
2019a). A pénzügyi folyamatok és a gazdaság 
területeivel szemben – ahol mintegy 10 éven-
te rádöbbenünk azok fenntarthatatlanságára 
– földünk csak egyszer érheti el a fenntartha-
tatlanság végső határát. Ezért a gazdasági élet-
ben és pénzügyi területeken is mindent meg 
kell tennünk, hogy növekedésünk „zölddé” és 
fenntarthatóvá váljon.

Hazánkat mind a világszintű, mind az 
európai szintű törekvésekben élenjárónak 
mondhatjuk, legyen szó a hosszú távú fenn-
tarthatósági stratégiák kidolgozásáról, a klí-
mavállalásokról és azok megvalósításáról. 
Több világszervezet, számos ország és köztük 
Magyarország is elkötelezte már magát a zöld-
működés mellett, azonban mindezek a törek-
vések még gyakorta gyerekcipőben, tervezési 
fázisban járnak. ugyanakkor mindvégig fon-
tos tisztában lennünk az aktuális stratégiai ter-
vekkel és követnünk kell azok alakulását, ha 
tudni szeretnénk milyen közös célok men-
tén működnek együtt a nemzetek. Az Európai 
unió tagállamai közül Magyarország elsőként 
léptette hatályba az ENsz 2015-ös klímavál-
tozási konferenciáján elfogadott Párizsi Egyez-
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ményt. Az egyezményben foglalt célunk, hogy 
2030-ig az üvegházhatású gázok (ÜHG) kibo-
csátását 40 százalékkal csökkentjük az 1990-
es szinthez képest. Emellett a European Green 
Deal kereteiben Magyarország azt is vállal-
ta, hogy 2050-re éghajlati semlegességet ér el. 
Mindezekre hazánk már számos saját straté-
giát (például: Nemzeti Éghajlatváltozási stra-
tégia, NÉs) is kidolgozott. Továbbá Magyar-
ország a megvalósítás terén már most is igen 
prominens helyen áll, hiszen az egy főre jutó 
szén-dioxid-kibocsátása a negyedik legalacso-
nyabb az Eu-n belül (Eurostat, 2020a), lásd 
7. ábra.

A természeti környezet megőrzéséhez a 
pénzügyi termékek zöldítése elengedhetet-
len, hiszen ezek biztosíthatják az említett 
céljaink finanszírozását. A zöldtechnológi-
ák gyors fejlődése jelentős üzleti lehetősége-

ket is rejt, amelyek kihasználását a zöldpénz-
ügyi-termékek jelentősen támogathatják. 
A zöldbetétek, -kötvények, -hitelek, valamint 
a befektetési alapok kínálata és kereslete ro-
hamléptekben növekszik. E termékek legfőbb 
célja, hogy a bevont forrás kizárólag környe-
zeti, energiahatékonysági szempontból hasz-
nos beruházásra kerüljön felhasználásra, pél-
dául napelemparkok kiépítésére vagy tiszta 
víz- és szennyvízgazdálkodásra. A zöldköt-
vény például elősegíti a tőke környezetbarát 
beruházásokba csatornázását, csökkenti a for-
ráshoz jutás költségét és felhívja a figyelmet a 
környezetromboláshoz kapcsolódó pénzügyi 
kockázatokra is (Mihálovits, Tapaszti, 2018).  
E termékek növekvő népszerűségét jól mutat-
ja például, hogy a zöldkötvény ugyan alacsony 
bázisról indult, de piaca globális szinten is di-
namikusan bővül. számszerűsítve a zöldköt-

6. ábra 
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Megjegyzés: Az ábrán a zöld vonal a Föld rendelkezésre álló maximális ökológiai kapacitását (biokapacitás), a szürke vonal a világ népes-
sége által igénybe vett kapacitást jelzi. A függőleges tengelyek azt jelzik, hány Földnyi ökológiai kapacitásra lenne szükségünk  
az emberiség szükségleteinek kielégítéséhez.

Forrás: global Footprint network
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vények globális kibocsátása 2012-ben mind-
össze 5 milliárd dollárt tett ki, míg 2019-ben 
már meghaladta a 250 milliárd dollárt, ami 
a teljes kötvénykibocsátás (7,15 billió dollár) 
3,5 százalékát jelenti (Ehlers et al., 2020). Je-
lenleg a legnagyobb zöldkötvény-kibocsátók a 
földrajzi elhelyezkedés szerint az usA, kína és 
franciaország.

A magyar jegybank is aktívan kiveszi a ré-
szét a zöldjövőért való küzdelemben, hiszen 
az elsők között hozott létre elkülönített zöld-
kötvény-portfóliót a devizatartalékában, to-
vábbá az MNB zöld Pénzügyek díjjal ösztön-
zi a hitelintézeteket, befektetési és biztosítási 
intézményeket ökológiai lábnyomuk csökken-
tésére. Mindemellett az MNB 2019-ben elin-
dította saját, széleskörű zöld Programját1 is. 
(MNB, 2019a) Ennek a programnak kiemelt 
célja, hogy a pénzügyi közvetítőrendszer a je-

lenleginél lényegesen erőteljesebben támogassa 
a környezeti fenntarthatóságot. Az MNB zöld 
Programja alapvetően három pilléren alapszik. 
Az MNB egyrészt csökkenteni szeretné az öko-
lógiai és környezeti problémákhoz kapcsolódó 
pénzügyi kockázatokat, másrészt hazai és nem-
zetközi szinten is szövetséget épít tudásbázisá-
nak szélesítésre és megosztására, harmadrészt 
pedig saját működésének zöldítésére is nagy fi-
gyelmet szentel. „Te magad légy a változás, amit 
látni szeretnél a világban”, ahogyan az ismert 
indiai politikus, Mahatma Gandhi is megfo-
galmazta.

A környezeti és költségvetési fenntarthatósá-
got szolgáló zöldadók megjelenésének gazdasági 
hatásai hosszú távon kedvezőek. A jövőbeli gaz-
dasági növekedés azért lehet magasabb, mert a 
környezetszennyezés visszaszorul és a lakosság 
egészségi állapota is javul. sokat ígérő a nemzet-

7. ábra 
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Megjegyzés: A V3-átlag népességgel súlyozott értéket mutat, 2020 során az Eurostat frissítette az adatsort

Forrás: Eurostat, 2020a
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közi jó gyakorlatok közül a betéti díjrendszer, 
amely a különböző termékcsomagolások kör-
nyezetszennyező hatását tudja hatásosan mér-
sékelni. finnországban például a 0,1–0,4 euró 
közötti betéti díj következtében a fém üdítő-
dobozok visszaváltási aránya megközelítette a 
100 százalékot. Hasonlóan magas visszaváltá-
si arányt tud felmutatni Németország is, ahol 
az egyszer használatos műanyag palackok után 
0,25 eurós betéti díjat kell fizetni (Hausmann, 
kolok, 2019). Magyarországon a zöldadókból 
származó bevételek az uniós átlagnál nagyobb 
mértékben járulnak hozzá az összes adóbevétel-
hez, azonban bőven lenne még tér ennek növe-
lésére (MNB, 2020), lásd 8. ábra.

környezeti tevékenységeink, zöldstratégi-
ánk irányát öt kardinális kulcsterület köré cso-
portosíthatjuk.

 Először is tennünk kell azért, hogy földje-
ink termékenyek, levegőink és vizeink tiszták 
maradjanak. Nem élhetjük fel gyermekeink és 
unokáink jövőjét! Arra kell törekednünk, hogy 
gazdasági, társadalmi és környezeti szempont-
ból is egy jobb állapotban lévő országot adhas-
sunk át nekik. kritikus pont például az agrári-
umban az öntözésfejlesztés és a vízgazdálkodás, 
mivel ma hazánkban a szántóterületek alig 2 
százalékán folyik öntözéses gazdálkodás (Ma-
gyarország kormánya, 2020), valamint a tény-
legesen öntözött területek aránya az öntözésre 
berendezett mezőgazdasági területeken belül 
alig több 50 százaléknál (Magyarország kor-
mánya, 2017).
Másrészt az egyik legalapvetőbb szükségle-

tünk, az élelem előállítása és fogyasztása minél 
inkább helyi, regionális szinten történik, an-

8. ábra 

környezetvédelmi adóból Származó bevételek a teljeS adóbevétel arányában 
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nál kisebb ökológiai lábnyomot hagy, de ter-
mészetesen ez a termelés egészére is igaz. E cél 
irányába mutatnak a koronavírus által kikény-
szerített deglobalizációs megatrend következ-
ményei. A globális értékláncok rövidítése és 
a több központú, regionális beszállítói bázi-
sok segíthetnek a fenntartható élelmezésben is 
(Matolcsy, 2020f ).
Harmadrészt az éghajlatváltozás kezelésére 

és ökológiai lábnyomunk csökkentésére a leg-
nagyobb lépést a gazdaság dekarbonizálása je-
lentheti, amihez támogatnunk kell és előnyben 
kell részesítenünk a megújuló energiát haszná-
ló technológiákat.
Negyedrészt a várostervezési és -fejlesztési 

stratégiánk is meghatározó a rendelkezésre álló 
természeti tőkekínálatnak és a lakosság igénye-
inek, egyensúlyba tartásában.
 Végül megoldást kell találni az – Eu-n és 

az usA-n kívül – egyre növekvő és elöregedő 
népesség, valamint a véges erőforrások dilem-
májának feloldására. A termőterületek védel-
mével, az élelmiszerek minél inkább helyi szin-
tű előállításával, a szén-dioxid-kibocsátásunk 
csökkentésével, energiahatékony városterve-
zéssel és minél szélesebb körű foglalkoztatással 
leszünk csak képesek biztosítani földünk élhe-
tőségét és saját fennmaradásunkat. környeze-
tünk és társadalmunk hosszú távú fenntartha-
tósága kölcsönösen függenek egymástól.

öSSZEgZéS

A tanulmány a fenntarthatóság négy dimen-
zióját vizsgálva világít rá arra, hogy a ver-
senyképesség és a hosszú távú fenntartható-

ság egymással szorosan összefüggő fogalmak. 
A gazdasági-társadalmi fejlődést szem előtt 
tartva csak az lehet versenyképes, ami hosz-
szú távon fenntartható és fordítva. Lényegét 
tekintve közös a fenntarthatóság és verseny-
képesség fogalmában, hogy nem alapulhat 
mennyiségi növekedésen, hanem csak minő-
ségi fejlődésen, szerkezeti változáson. A ta-
nulmány példákat mutatott arra, hogyan 
teheti egy-egy szerkezeti reform versenyké-
pesebbé és fenntarthatóbbá társadalmunkat, 
gazdaságunkat. 

E két cél elérésének másik módja a régi erő-
források megújítása és új erőforrások megta-
lálása. Az elmúlt évezredben használt erőfor-
rásaink (nyersanyagok, pénz, energia) végesek 
voltak. Ezzel szemben az új nyersanyag, az 
adat végtelen mennyiségben rendelkezésre 
áll, és érdemes azzal a vízióval számolni, hogy 
korlátlanul előállítható lesz a tiszta energia, és 
előttünk áll a pénz forradalmi digitalizációja. 
E megatrendeknek csak együttesen lehetünk 
nyertesei. Hiszen egészséges föld nélkül nincs 
egészséges emberi élet, egészséges emberi élet 
nélkül nincs innováció, ha nincs innováció, 
nincsenek zöldtechnológiák, zöldtechnoló-
giák nélkül nincs zöldgazdaság és ha nin-
csen zöldgazdaság, földünk hamarosan eléri 
a fenntarthatatlanság végső határát. Ezt a hi-
bát mi emberek pedig csak egyetlen egyszer 
követhetjük el. Igyekezzünk hát biztosítani a 
fejlődés fenntartható útját, az ahhoz szüksé-
ges erőforrásokat, igyekezzünk vigyázni saját 
környezetünkre és egymásra. „A Földet nem 
apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kap-
tuk kölcsön” – David Bower, környezetvédel-
mi aktivista.

Jegyzet

1 https://www.mnb.hu/felugyelet/felugyeleti-keretrendszer/zold-program
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