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A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény a Magyar Nemzeti Bank elsődleges céljaként az 
árstabilitás elérését és fenntartását jelöli meg. Az alacsony infláció hosszabb távon tartósan magasabb növekedést 
és kiszámíthatóbb gazdasági környezetet biztosít, mérsékli a lakosságot és vállalkozásokat egyaránt terhelő 
gazdasági ingadozások mértékét. Az MNB elsődleges céljának veszélyeztetése nélkül támogatja a pénzügyi 
közvetítőrendszer stabilitásának fenntartását, ellenálló képességének növelését, a gazdasági növekedéshez való 
fenntartható hozzájárulásának biztosítását és a rendelkezésére álló eszközökkel a Kormány gazdaságpolitikáját.

A gazdaság növekedési folyamatai közvetlenül és közvetve is befolyásolhatják a monetáris politika 
jegybanktörvényben kitűzött céljainak elérhetőségét és így a monetáris politika működését. A gazdasági növekedés 
dinamikájának és szerkezetének változása rövid távon meghatározhatja a kialakuló inflációs környezetet, míg a 
hosszabb távú növekedési képesség és annak tényezői a gazdaság pénzügyi stabilitásának megítélését alapvetően 
érinthetik. Ezért a Magyar Nemzeti Bank a jövőben évi rendszerességgel áttekinti a gazdasági növekedést rövid, 
közép- és hosszabb távon leginkább meghatározó folyamatokat, amely értékeléseket a Növekedési jelentésben 
mutatja be a hazai és nemzetközi szakmai közönség számára.

AzelemzésekVirágBarnabás,Monetárispolitikáértésközgazdaságielemzésekértfelelősügyvezetőigazgató
általános irányítása alatt készültek. A jelentések elkészítésében a Közgazdasági előrejelzés és elemzés, 
a Monetáris politika és pénzpiaci elemzés, valamint a Kutatási igazgatóságok munkatársai vettek részt. 
Apublikációtdr.MatolcsyGyörgyelnökhagytajóvá.Ajelentéskészítésesoránértékestanácsokatkaptunkaz
MNBmásszakterületeitől.
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 ALEGFONTOSABBMEGÁLLAPÍTÁSOKÖSSZEFOGLALÁSA

A legfontosabb megállapítások összefoglalása

A Növekedési jelentés a magyar gazdaság hosszabb időhorizonton mutatott és várható fejlődési pályájáról, 
illetve az azt meghatározó legfontosabb tényezőkről nyújt átfogó képet.

AMagyarNemzetiBankszámosrendszereskiadványában–mintpéldáulazInflációsjelentésben,aFizetésimérleg
jelentésben,aPénzügyistabilitásijelentésben–elemziagazdaságinövekedésalakulását.Ezenpublikációkjellem-
zőenagazdaságrövidebbtávúfolyamatairafókuszálnak,ezekközül iskiemeltenelemezveamonetárispolitika
vitelétmeghatározóváltozókalakulását.ANövekedésijelentésévesrendszerességgelmegjelenőszámainakcélja,
hogybemutassákhazánkhosszabbtávú–esetenkéntegyteljesüzleticiklustisfelölelő–növekedésipályájátés
annakmeghatározótényezőit,sztenderdésalternatívmutatókatisfelhasználva.Elemzéseinketazelérhetőhazai
adatokrészletesvizsgálatamellett,nemzetköziéshistorikusösszevetésekkelismélyítjük.

Jelen Növekedési jelentés első fejezete a makro jövedelmi arányok elmúlt évtizedben megfigyelhető változását 
vizsgálja. A munkajövedelmek, illetve az ahhoz kapcsolódó munkáltatói terhek GDP-hez mért aránya, azaz a 
bérhányad jelentős és általános csökkenést mutat a világ számos országában, illetve az ágazatok többségében. 

Aklasszikusmakrogazdaságieszköztárnehezentudottmagyarázatotadniafolyamatra,emellettakövetkezmé-
nyekfeltárásávalisadósmaradt.Afolyamatokaibanegyelőrenincskonszenzusaközgazdászokközött.Piketty
(2013) sikerkönyvében arra a következtetésre jut, hogy a kapitalista gazdaság jellemzője, hogy a bérhányad
csökkenő pályára áll, ha azt valamilyen külső hatás (háború, vagy állami intervenció) nem szakítja meg. Az
elemzéstaszakmaiközvéleménybárüdvözölte,azonbanszámosolyanproblémáraisfényderültaszámítások
során,amimiattPikettymarkánskövetkeztetéseiésextrapolációimégsemértekelátütősikert.Atechnológiai
haladásbérhányadragyakorolthatásávalkapcsolatbannincskonszenzusaközgazdászokközött.AzIMFkalkuláci-
óialapjánatechnológiaifejlődés,illetveatermelékenységemelkedésecsökkentetteabérhányadotazokbanaz
országokban,aholakezdetiautomatizációskitettségmagas.Máselemzésekszerintéppatermelékenységlassu-
lásaokoztaabérhányadcsökkenését.Egységesazonbanazálláspontazzalkapcsolatban,hogyatáganértelme-
zett globalizáció, azaz a végtermékek, szolgáltatások, illetve a termelési tényezők határon átnyúló mozgása
csökkentőleg hatott az egyes országok bérhányadára, elsősorban a fejlődő gazdaságok esetén.Magyarország
esetén is jelentősenelmaradakülföldi tulajdonúvállalatokbérhányadaahazaivállalatoknál regisztrálttól.Az
intézményimagyarázatokközülaszakszervezeteklefedettségénekacsökkenése,valamintakiszervezésazoka
tényezők,amelyekabérhányadsüllyedésétokozták.

A bérhányad csökkenésének számos negatív következménye van a gazdasági növekedésre, annak szerkezetére, 
a gazdaság stabilitására, illetve a társadalmi egyenlőtlenségekre nézve. 

Abérhányadcsökkenésemindenvizsgáltországbancsökkentetteafogyasztást.Azegyidejűprofithányadnövelés
hatásaaberuházásokranemvoltelegendőazaggregáltkeresletbenafogyasztáscsökkenésellensúlyozásához.A
bérhányadcsökkenésejavítottaazexportversenyképességetésezenkeresztülakivitelvolumenét,deeznemellen-
súlyoztaabelföldikeresletcsökkenését:számításokszerintazEU15egészébenegyszázalékosbérhányadcsökkenés
0,3 százalékos GDP csökkenést eredményezett. A bérhányad változása, illetve az egyenlőtlenségek növekedése
közöttszámosnemzetköziintézménytaláltösszefüggést.BergésOstry(2011)tanulmányukbanarrajutottak,hogy
akisebbegyenlőtlenségmellettfejlődőországokáltalánosságbantartósabbnövekedésttudnakelérni.

Ajövedelemelosztásmellettegymásikeloszlássalkapcsolatoskérdésegygazdaságvállalatainakaheterogenitása.
Ezeketaproblémákatamakrogazdaságiaggregátumokelfedik,azonbanfontos,hogytisztábanlegyünkamögöt-
tesfolyamatokkal.

A hazai gazdaság duális szerkezetű. Éppen ezért fontos felvázolni azokat a növekedési stratégiákat, amelyek 
támogatják a kkv-k termelékenységének a bővülését. Egy ilyen stratégia lehet külső piacokra lépés a kkv-k 
számára, amivel a jelentés második fejezete foglalkozik részletesen.
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Azexportáláselkezdéseutánavállalatoknövelikfoglalkoztatottjaikszámát,tőkeintenzitásukatésjavítjákmunka
ésteljestényezőtermelékenységüket.Ateljesítményjavulásatöbbcsatornánkeresztül jelentkezhetexportálás
során:avállalatoktovábbfejlesztiktermékeiket,hogyahazaitóleltérőkeresletnekismegfeleljenek.Azújverseny-
társak további innovációra kényszerítik a vállalatokat, vagy abeszállítói kapcsolatok révénanagyvállalatoktól
továbbgyűrűzikatechnológiaitudásakis-ésközépvállalatikörbe.Összességébenazexportálásratanulásifolya-
matkénttekinthetünkavállalatokéletciklusában.

Eredményeink alapján a hazai, exportáló kkv-k teljesítménye a többszöröse a nem exportáló kkv-kénak.

Tőkeintenzitásban, beruházásbanés hozzáadottértékben is többnyiremeghaladják az exportáló kkv-k a nem
exportálókat,közülükiskiemelkednektermelékenységbenaszolgáltatástexportálóvállalatok.Akezdetivállalati
karakterisztikákfigyelembevételemellettiskimutatható,hogyazexportálókkv-kgyorsabbannövelikatermelé-
kenységüketanemexportálótársaiknál,aszolgáltatásexportvagyazáruésszolgáltatásokegyüttesexportálása
esetenkéntmégtöbbelőnnyeljárazexportálókkv-kszámára,mintazáruexport.

Annak ellenére, hogy az exportálás számos előnnyel jár a kkv-k számára, az exportálásban kevés kkv vesz részt és 
ezt főleg azzal magyarázhatjuk, hogy a nagyvállalatokhoz képest több akadályba ütköznek külföldi piacra lépéskor.

Eredményeinkalapjánamagyarkis-ésközépvállalatokexportteljesítményeelmaradazEurópaiUniósátlagtól.
Bárakkv-kfontosszerepetjátszanakazEU-nbelülikülkereskedelemben,arrakövetkeztethetünk,hogyviszonylag
kevés országba exportálnak. Számosságukat tekintve a kkv-kmindössze 5 százaléka exportál, leginkább árut. 
Amikro-ésakisvállalatoknemaktívakakülsőpiacokon,mígaközépvállalatokátlagosan50százalékaexportál.
Minélkisebbegyvállalat,annálhosszabbidőtelikelavállalatlétrejötteésexportpiacralépéseközött.Alegtöbb
exportálástnehezítőtényezőavállalatokméretébőladódikésezekamegfelelőenképzetthumántőkehiányához,
finanszírozáshoz, szabályozáshoz és standardokhoz való alkalmazkodás költségességéhez, valamint korlátozott
információhozzáféréshezköthetőek.Ezenkorlátokoldásaelősegítiakkv-kintenzívebbexportpiacirészvételét. 
Azexportcélországokéstermék-vagyszolgáltatástípusokszerintidiverzifikációjaköltségesakkv-kszámára.A
szolgáltatásexportújlehetőségetteremtakkv-kszámáraanemzetközikereskedelembevalóbekapcsolódásra.

A Növekedési jelentés 3. 4. 5. fejezete, illetve kiemelt témája a technológiai haladás hatásaival foglalkozik, 
ezeket nemzetközi, illetve hazai adatok segítségével mutatja be, elemzi.

Aharmadikfejezetbenatechnológiaihaladásmunkaerőpiacragyakorolthatásátvizsgáljuk.Anegyedikfejezeta
GDPmérésében,adigitalizációmiattmegjelenőtorzításokkalfoglalkozik.Azötödikfejezetbenagazdaságiszekto-
roksúlyánakváltozásátmutatjabeagazdaságfejlődésénekpályáján,illetveakiemelttémaazelektromobilitás
térnyerésébe,várhatómakrogazdaságihatásaibaengedbepillantást.

Az elmúlt század 80-as éveitől jelentős polarizáció ment végbe az USA munkaerőpiacán, amiben a technológiai 
fejlődés, az IKT eszközök térnyerése jelentős szerepet játszott.

Amunkaerőpiaciátalakulás soránazalacsonyanképzett, jellemzőenszemélyi szolgáltatásokatnyújtó (sofőrök,
takarítók,kozmetikusok)ésamagasanképzett,magasjövedelemmelrendelkezőmunkavállalókbéreésfoglalkoz-
tatásiarányaemelkedettjelentősena80-asévekelejétőlkezdve.Ezzelszembenaközepesképzettségűdolgozók
– akik többnyire szakmunkások és gyárakbandolgoztak – bérszínvonala lemaradt a többi dolgozó keresetétől.
Megvizsgálvaazilyendolgozókjelenlététamunkapiaconazttaláljuk,hogynemcsakbérezésük,hanemfoglalkoz-
tatásonbelüliarányukismérséklődöttidővel.

Az egyre olcsóbb ipari robotok költséghatékonyabban tudták elvégezni a szakmunkások feladatait. A magasan 
képzettek képességei viszont kiegészítik az új technológiát, vagyis termelékenységük nő – ezért a kereslet 
irányukba megnőtt. 

Ezamechanizmusannakellenéremegnövelteamagasabbanképzettegyénekbérét,hogyközbenazUSA-bana
felsőoktatásiexpanziókövetkeztébenazilyendolgozókkínálataisérdembenemelkedett.Abéreloszlásalsórészé-
nekbéremelkedéseabbólfakad,hogyamagasabbanképzettdolgozókszolgáltatásokirántikeresletedinamiku-
sanbővültareáljövedelmükemelkedésével,amimegnövelteaszolgáltatószektorbandolgozómunkásokiránta
keresletetésabéreketis.
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A hazai munkaerőpiacon is kimutatható a munkakereslet polarizálódása, amíg a bérek esetén felzárkózás 
valósult meg.

Ahazaimunkaerőpiaconazezredfordulótkövetőenhasonlótendenciákbontakoztakki,mintamitazUSAesetén
regisztrálhattunk:mindazalacsonyan,mindamagasanképzettdolgozókmegnöveltékrészesedésüketafoglal-
koztatásbólaközepesenképzettekhátrányára.Abérekazonbannempolarizálódtak.2000és2015azalacsony
képzettségűdolgozókbéreijobbannőttek,mintamagasabbanképzetteké,aminekkétlehetségesokátlátjuk.Az
egyikaminimálbérnagyarányúemeléseebbenazidőszakban.Amásikpedigafelsőoktatásiexpanzió,amifékez-
teamagasanképzettdolgozókbéreitannakellenére,hogyakeresletirántukmegnőtt.

A jövőben azok a szakmák, tevékenységek is kitettek lehetnek az automatizációnak, amelyeket eddig nem 
érintett az IKT szektor rohamos bővülése. Fontos, hogy a munkaerőpiaci politika és az oktatás felkészüljön erre 
a kihívásra.

Az IKT térnyerését tényként kell kezelni,devannak lehetőségekarra,hogyamunkapiacon lecsapódónegatív
folyamatokatakormányzatmérsékelje.Ezekközülalegfontosabbakakis-ésközépvállalatokinnovációstevékeny-
ségénekhatékonytámogatása,valamintaképzésirendszerátalakításaéskiterjesztése.Minéltöbbentanuljanak
sokat,vagyisnőjönazérettségizettekésafelsőoktatásbanrésztvevőkarányaésazélethosszigtartótanulásban
résztvevőkszáma.Azoktatásminőségéneknöveléseisfontos,olyanképességeketadjon,amelyekrugalmassá
teszikamunkavállalókatésezáltalképeseklesznekszakmátváltaniszükségesetén.

A gazdasági tevékenység számbavétele új kihívások elé állítja a statisztikusokat az infokommunikációs korban. 
Számos tényező torzíthatja lefelé a GDP volumenét.

Aközgazdászok-statisztikusokkörébenmárrégótavitatárgyátképeziagazdaságiaktivitásmérésérehasznált
módszertan, legfőképpen a jelenleg is dinamikusan zajló digitalizáció, valamint gazdasági szerkezetváltás
fényében. A széleskörű irodalom áttekintése alapján a GDP volumenében (és így a termelékenységben)
megjelenőtorzításfőforrásaiazalábbiak:minőségiváltozásokhibásmérése,szolgáltatásokmegemelkedett
szerepénekhelytelenkezelése,ingyenestartalmakkihagyásaastatisztikákból,„Sharingeconomy”szerepé-
nekalulbecslése.

A GDP volumenében, az digitalizáció következtében kimutatható kismértékű lefelé irányuló torzítás. Ennek 
volumene azonban önmagában nem magyarázza meg a termelékenység elmúlt évtizedben regisztrált lassulását. 

Becsléseinkalapjánazingyenesenelérhetődigitálistartalmakfogyasztása–amelyekalapvetőenkimaradnaka
GDP számszerűsítéséből – maximálisan 2‒3 százalékkal torzíthatta a hazai kibocsátás szintjét 2012-ben
2004-hezképest.UgyanezenértékekazUSA-ravonatkozóanlényegesennagyobbakarendelkezésreállóbecslé-
sekalapján.AzIKTszektortérintő,főlegannakáraieseténfennállótorzításokösszességébenaGDP-szintjét
0,5‒1,5százalékkalemelhetik.

A gazdasági növekedés pályáján egyes szektorok súlya a GDP-n, illetve foglalkoztatáson belül jelentősen 
megváltozhat.

Amezőgazdaságeseténakeresletiésakínálatitényezőkmindaszektorsúlyánakcsökkenéseirányábahatottak.
Aszektorbangyorstermelékenységbővülésvoltmegfigyelhető,emellettazagrártermékekjövedelemrugalmassá-
ga(azazegységnyitöbbletjövedelembőlamezőgazdaságitermékekrefordítotthányad)isalacsonyvolt.Azipar
súlyáttekintveatermelékenységbővülésokoztaáreséskezdetbenazárbevétel,ésígyazágazatsúlyánakemelke-
désétvontamagaután.Ahogyazonbanakeresletegyrekevésbéreagáltazárakcsökkenéséreazágazatgazdasá-
gisúlyacsökkennikezdett.Eztmégazsemtudtaellensúlyozni,hogyaziparitermékekjövedelemrugalmassága
nagy.ÍgyalakultkiaziparsúlyárajellemzőfordítottUalakúgörbe.Aszolgáltatásokesetébenatermelékenység-
bővülésisviszonylagvisszafogottvolt,másrésztakeresletjövedelemrugalmasságaismagas,azazennekazágazat-
nakasúlyaemelkedett.Előretekintvekétfontosüzenetettudunkmegfogalmazni.Egyrésztazonágazatokbanvan
nagy növekedési potenciál, amelyeknek az árai jelen pillanatban nagyon magasak, de gyorsan csökkennek.
Másrésztazokajavak,amelyeknekajövedelemnövekedésévelnemnőarányosanakeresletük,csökkenősúlyt
fognakképviselniatermelésben,illetveafoglalkoztatásban.
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Egy ágazat súlya azonban nem az egyetlen tényező, amivel az ágazat gazdasági jelentőségét le lehet írni. Vannak 
olyan kis súlyú ágazatok, amelyek az adott korszakra jellemző általános célú technológiáját (ÁCT) állítják elő.  

Az adott technológiai korszak általános célú technológiájának széles körű elterjedése felel a termelékenység
bővüléséértésannaktöbbágazatrakiterjedőhatásáért.Ilyenáltalánoscélútechnológiavoltazelsőipariforrada-
lomidejénagőzenergia,a19.századvégétőlazelektromosenergia.AzÁCT-kmegjelenésétkétjelenségkíséri.
Egyrésztazújtechnológiabevezetésekoralacsonyabbtermelékenységbővülésjellemző.Későbbazonbanaterme-
lékenységbővülés ismét felgyorsul.Másrésztazújkombinációk létrejöttévelkorábbimegoldásokéskészségek
kiszorulnak,fölöslegesséválnak,apiacgazdaságokinnovációsfolyamataibanvégbemenő,akorábbistruktúrákat
lebontó folyamatot, teremtő rombolásmegy végbe. Jelen időszak ÁCT-je kétség kívül az infokommunikációs
technológia.

A közeljövő legfontosabb technológiái alapvetően az elektromobilitáshoz, az elektromos energia tárolásához, 
a kommunikációs eszközökhöz, illetve a környezetvédelemhez kapcsolódnak. 

Emellettjelentőspotenciálazonosíthatóamagasabbtudástképviselőmunkafolyamatokautomatizálásábanaz
Internetofthings,afelhőtechnológia,arobotika,valamintazönvezetőautókesetébenis.Egyeselemzésekszerint
amesterségesintelligenciakiterjedtalkalmazásaolyanmértékbenváltoztatjamajdmegagazdaságotésahétköz-
napjainkat,hogyazmáregyújtechnológiaikorszakotjelent.

Az elektromobilitás térnyerését a fő megatrendek közül a környezetvédelem, a változó energiamix és az Ipar 
4.0 is támogatja. 

A járműipar trendfordulóelőttáll, amibenaze-mobilitásésadigitalizáció lehetmeghatározó.Azelektromos
autókpiacajelenlegelmaradahagyományosautókétól,azonbanatermelésiésberuházásiköltségekcsökkené-
sével párhuzamosan dinamikusan bővülhet az elkövetkező évtizedekben. Amegváltozó termelés átalakítja a
nyersanyagellátásföldrajzitérszerkezetét,arelatíveszűkösmennyiségbenelőfordulóésföldrajzilagkoncentrál-
tankitermeltlítiuméskobaltirántiigényérdembenemelkedhet.

A járműipari trendforduló kiemelten fontos Magyarország számára, összhangban az ágazat régiós összevetés-
ben is nagy gazdasági súlyával. 

Ahazánkszámárarelevánsjárműgyártókstratégiájánakközéppontjábanazelektromosmeghajtásáll,azonban
akevesebbalkatrészkövetkeztébenabeszállítóihálózatoklerövidülhetnek,amimegnehezíthetiabelépéstaz
átalakuló termelési láncokba. A magasabb hozzáadott értékű termelés irányába történő elmozduláshoz
elengedhetetlenafejlettoktatásésinfrastruktúra,továbbáakreatíviparágakésaszolgáltatásokjelentőségé-
nekemelkedése.
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1. A bérhányad csökkenésének okai és 
következményei

A bérhányad általános elterjedt értelmezése a teljes makrogazdasági bérköltség (bruttó bérek, illetve a munkáltatói 
terhek) bruttó hazai termékhez (GDP) viszonyított aránya. A múlt században a 80-as évekig a bérhányad többé 
kevésbé állandó volt, ami összhangban állt az akkori növekedéselmélettel és kényelmes helyzetbe hozta a 
közgazdászokat. A jövedelem elosztása lekerült a napirendről, a kutatások alapvetően a növekedésre, illetve a 
gazdasági ciklusok simítására fókuszáltak. Fontos változások következtek be a 70-es évek végétől: a bérhányadok 
fokozatos csökkenést mutattak, amit a korábbi jövedelemelosztási elmélet nem volt képes megmagyarázni. A 
jelenséget nem lehetett technikai hatásokkal (szerkezeti átalakulás) megmagyarázni, így egyre nagyobb igény 
merült fel a közgazdász szakmán belül a jelenség mélyebb megértésére.

Piketty (2013) sikerkönyvében arra a következtetésre jut, hogy a kapitalista gazdaság jellemzője, hogy a 
bérhányad csökkenő pályára áll, ha azt valamilyen külső hatás (háború, vagy állami intervenció) nem szakítja 
meg. A bérhányad csökkenését a kapitalizmus két általa megfogalmazott alaptörvényére vezeti vissza, 
amelyek eredményeként a tőkejövedelmek szükségképpen gyorsabban növekednek, mint a nemzeti 
jövedelem. Bár a könyvet a szakmai közvélemény üdvözölte, azonban számos olyan problémára is fény derült, 
ami miatt Piketty markáns következtetései és extrapolációi mégsem váltak általánosan elfogadottá. A 
technológiai haladás bérhányadra gyakorolt hatásával kapcsolatban nincs konszenzus a közgazdászok között. 
Az IMF kalkulációi alapján a technológiai fejlődés, illetve a termelékenység emelkedése csökkentette a 
bérhányadot azokban az országokban, ahol a kezdeti automatizációs kitettség magas. Más elemzések szerint 
épp a termelékenység lassulása okozta a bérhányad csökkenését. Egységes azonban az álláspont azzal 
kapcsolatban, hogy a tágan értelmezett globalizáció, azaz a végtermékek, szolgáltatások, illetve a termelési 
tényezők határon átnyúló mozgása csökkentőleg hatott az egyes országok bérhányadára, elsősorban a 
fejlődő gazdaságok esetén. Magyarország esetén is jelentősen elmarad a külföldi tulajdonú vállalatok 
bérhányada a hazai vállalatoknál regisztrálttól. Az intézményi magyarázatok közül a szakszervezetek 
lefedettségének a csökkenése, valamint a különböző munkafolyamatok kiszervezése (outsourcing) azok a 
tényezők, amelyek a bérhányad csökkenését okozták.

A bérhányad csökkenése minden vizsgált országban csökkentette a fogyasztást. Az egyidejű profithányad növelés 
hatása a beruházásokra nem volt elegendő az aggregált keresletben a fogyasztáscsökkenés ellensúlyozására. A 
bérhányad csökkenése javította az exportversenyképességet és ezen keresztül a kivitel volumenét, de ez nem 
ellensúlyozta a belföldi kereslet csökkenését: számítások szerint az EU15 egészében egy százalékos bérhányad 
csökkenés 0,3 százalékos GDP csökkenést eredményezett. A bérhányad változása, illetve az egyenlőtlenségek 
növekedése között számos nemzetközi intézmény talált összefüggést. Berg és Ostry (2011) tanulmányukban arra 
jutottak, hogy a kisebb egyenlőtlenség mellett fejlődő országok általánosságban tartósabb növekedést tudnak 
elérni. Természetesen hiba lenne azt a következtetést levonni, hogy a bérhányad változása önmagában 
megmagyarázza az egyenlőtlenségi folyamatok változását, azonban a szerepe vitathatatlan a tőkejövedelmek 
egyenlőtlen eloszlása miatt. A bérhányad ezen kívül befolyást gyakorol egy ország gazdaságának stabilitására is.
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1.1. A bérhányad és annak történelmi értelmezése

A bérhányad általános elterjedt értelmezése a teljes 
makrogazdasági bérköltség (bruttó bérek, illetve a 
munkáltatói terhek) bruttó hazai termékhez (GDP) 
viszonyított aránya.Ajövedelmekelsődlegeselosztá-
sának keretében a teljes GDP felosztható tőke- és
munkajövedelemre, azaz a bérhányaddal szemben
egy profitot közelítő mutató áll.1 A közgazdasági
gondolkodás klasszikusait (Smith, Ricardo, Malthus)
alapvetően foglalkoztatta a kérdés, hogy hogyan
oszlanakmegajövedelmek,vagyajavakatőketulaj-
donosok és a dolgozók között. A jövedelemeloszlás
kérdését Marx is központi kérdésnek tekintette,
megközelítése társadalmi osztályok relatív erőpozíci-
óibólindultki.

Amásodikvilágháborútkövetőenaközgazdászokkidol-
goztákamodernnövekedéselméletésagazdaságpoli-
tikakereteit.Akorábbi„éjjeliőr”államot,amelyfőként
a gazdasági élet kereteinek biztosítására szorítkozott,
felváltotta az aktív, beavatkozó modern állam.2 A 
jövedelemelosztáskérdéseiebbenaközegbenmegkö-
vetelték a megfelelő makrogazdasági statisztikai
rendszerekésadatgyűjtéskialakítását,egyáltalánolyan
alapvetőmakrogazdaságimutatókkidolgozását,minta
bruttóhazaitermék(GDP),3amakrogazdaságifolyama-
tok rendszeres nyomon követését, értékelését és
elemzését.

A nemzeti számlarendszer módszertanának kialakí-
tása során egyre pontosabban tudták a közgazdá-
szokszámszerűsíteniabruttóhazaiterméket,illetve
annak felosztását a munka és a tőkejövedelem
között.Először Arthur Bowley mutatta ki brit adato-
kon, hogy a nemzeti jövedelmen belül a bérekre 
fordított összeg állandó, ezért sokszor Bowley 
törvényként hivatkoznak a bérhányad állandóságá-
ra. Később az Egyesült Államokban is hasonló
törvényszerűségetfigyeltekmeg,ezvoltazalapjaa

1  Pontosabb módosított bérhányadról (adjusted wage share) vagy
munkahányadról (labour share) lehet beszélni, ami a formálisan
munkavállalói státuszúak mellett tartalmazza a formálisan nem, de
tartalmábanbérnektekinthető,deformálisanvállalkozóijövedelmeket,az
önállók,önfoglalkoztatókrészesedésétis.
2  Afolyamatakorábbaniparosodottországokbanmárazelsővilágháború
után elkezdődött, amelynek a hadigazdálkodás mellett az 1929‒33-as
világválság is lökést adott, elterjedése csak amásodik világháború utáni
időszakratehető.
3  Coyle (2014). Keynes szerepét ismerteti a nemzeti számlák kidolgozásá- 
banTily(2009).

Charles Cobb és Paul Douglass által kialakított
Cobb-Douglass típusú termelési függvénynek. A 
jelenségannyiraáltalánosanelfogadottávált,hogya
20. század közepén, a magyar származású Káldor
Miklós(1961)agazdaságinövekedésstilizálttényei
közébeisemelteabérhányadállandóságát.

Azeredménykényelmeshelyzetbehoztaaközgazdász
szakmát. A bérhányad állandósága teljesen összhang-
ban volt a kor növekedéselméleti sarokkövének 
számító Solow (1956) modellel. A modellben a
termelési tényezők javadalmazását a határtermékük
határozzameg, vagyisa termelési tényezőkmegkap-
ják a végtermékhez való hozzájárulás alapján nekik
járókompenzációt:bér-vagytőkejövedelmet.Eszerint
aközgazdászoknakelegendőagazdaságinövekedésre,
az üzleti ciklusok simítására fókuszálni, a jövedele-
meloszlást többé-kevésbé automatikusan biztosítják
a piaci mechanizmusok. Emellett a szegénység
mérsékléséhez van szükség állami újraelosztásra.
BrankoMilanovic (2003) megemlíti, hogy nagynevű
közgazdászok (Martin Feldstein, vagy Robert Lucas)
kimondottan ellenségesen viszonyultak a jövedele-
melosztásközgazdaságivizsgálatáhozis.

1-1. ábra:  
Bérhányad alakulása 20 fejlett államban  
(átlag 1960‒2016)

Forrás: AMECO, MNB-számítások.
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Fontos változások következtek be a 70-es évek 
végétől: a bérhányad fokozatosan csökkent a világ 
számos országában, amit a korábbi jövedelemelosztá-
si elmélet nem volt képes megmagyarázni. Ez a
csökkenés általánosan kimutatható volt, gazdasági
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fejlettségtőlfüggetlenül.4Mivelabérhányadszemmel
láthatóan nem a Bowley-törvény szerint viselkedett,
ezért újra igény mutatkozott a jövedelemeloszlás
vizsgálatára. Különösen felerősítette ezt az igényt a
2008/2009-es gazdasági válság, ami rámutatott arra,
hogy a társadalmi egyenlőtlenségek jelentős mérték-
benbefolyásolják a gazdaság stabilitását. Egy holiszti-
kus megközelítésű francia társadalomtudós Thomas
Piketty (2013)5 könyve törte át az ingerküszöböt és
állítottaajövedelemeloszlástújraadiskurzusokközép-
pontjába. Emellett olyan nemzetközi intézmények,
mintaNemzetköziValutaalap(IMF)vagyajegybankok
iselkezdtekatémávalfoglalkozni.6

1.2. Bérhányad csökkenése mögött meghúzódó 
tényezők

A bérhányad csökkenése komoly fejtörést okozott a
közgazdászoknak.A folyamatot kezdetbenmegpróbál-
ták technikai tényezőkkel magyarázni. Az egyik ilyen
lehetséges magyarázat, hogy a gazdasági növekedés
pályáján lezajló strukturális átalakulás (lásd! jelen
kiadvány5.fejezete)miattpusztánazösszetételhatás
felelősabérhányadcsökkenéséért.Azonban26orszá-
gának20iparágátvizsgálvakimutatható,hogyabérhá-
nyad csökkenése csak kismértétékben magyarázható 
a szektorok gazdasági súlyának változásával (OECD
(2012)). A tanulmány másik fontos következtetése,
hogyabérhányad csökkenése egy általános jelenség, 
majdnem minden szektorban kimutatható. A bérhá-
nyad csökkenése így nem magyarázható pusztán az
összetételhatással,fontos,hogymélyebbenmegértsük
amögöttestényezőket.Hasonló következtetést vontak 
le az IMF (2017) közgazdászai is: 27 fejlett és 13 fejlő-
dő gazdaság 10 iparágát vizsgálva azt a következtetést 
vonták le, hogy az összetételhatás egyedül a kínai 
gazdaság esetében volt szignifikáns. 

4  Néhánykivételtermészetesenelőfordult,ilyenazEgyesültKirályságis,
aholhosszúidőtávonnagyjábóltudottmaradniabérhányad.
5  MagaPikettyisaválságelőttfordultatémafeléésmásspecialistákkal
jóvalaválságelőttkezdettatémábanpublikálni,köztükatémakorelnökével,
Atkinsonnal közösen (Atkinson and Piketty 2007). James Galbraith a
nyolcvanasévekvégétőlindítottkutatásiprogramotésújadatbázisthozott
létreatémaalaposabbvizsgálatára.Lásd!(1998,2001)Milanovic(2003).
6   Lásd!példáulAndrew,B.ésOstryinIMFStaffDiscussionNotes(2011),
vagyIMF(2017).

1.2.1. PIKETTY „ALAPTÖRVÉNYEINEK” 
RELEVANCIÁJA

Piketty (2013) sikerkönyvében arra a következtetésre
jut, hogy a kapitalista gazdaság jellemzője, hogy a
bérhányad csökkenő pályára áll, ha azt valamilyen
külső hatás (háború, vagy állami intervenció) nem
szakítjameg.Abérhányadcsökkenésétakapitalizmus
kétáltala megfogalmazott alaptörvényérevezetivissza,
amely szerint a tőkejövedelmek szükségképpen
gyorsabban növekednek, mint a nemzeti jövedelem.
Szimbólumokkal

α=rβ

aholαaprofihányad(ateljeshozzáadottértékből),ra
profitráta (profit a tőkeértékéhez viszonyítva) ésβ a
tőke/hozzáadottérték(kibocsátás)és

r > g;

ahol g a nemzeti jövedelem növekedési üteme. Ez
egyenértékűazzal,hogya tőke részesedése állandóan 
növekszik a nemzeti jövedelemből. A bírálók szerint
azonban ez az összefüggés nem alaptörvény, hanem
egyegyszerűszámvitelikapcsolat(Bousheyetal(2017);
Rowthorn(2014);PettiforandTily(2014);Seccareccia
and Lavoie (2016)). Egy másik lényeges következmé-
nyekkel járó, szinteminden recenzensáltal szóvá tett
eltérés az, hogy tőke helyett gyakran „vagyon”-t 
használt a termelési függvényben. A vagyonba
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azonbanolyanpénzügyiésingatlanvagyonelemeketis
beleértPiketty,amelyekamegszokottértelembennem
vesznekrésztanemzetijövedelemelőállításában:vagy
termelő tőkére vagy jövedelemre szóló értékpapírkö-
vetelések, vagymeglévő nem termelő vagyontárgyak
(Moseley(2015);Rognile(2014);Rowthorn(2014)).

További bírálati pontként említhető, hogy nominális 
értékben vette számba ezeket a vagyontárgyakat 
szembenazelméletsugalltareálmegközelítéssel.Eza
különbség nagy jelentőségű, mert ahogyan például
Rognile (2014) kimutatta, a Piketty által alaptörvény-
neknevezettösszefüggéscsakakkorteljesülazUSA-ra,
ha a vagyontárgyak áralakulását figyelembe vesszük.
Ha azonban a termelési függvény eredeti megfogal-
mazói által javasolt módon csak a termelő tőkeeleme-
ket vesszük figyelembe, akkor a kapcsolat már nem áll, 
a tőke/nemzeti jövedelem arány alig növekedett: a 
növekedés 84 százalékát az egyéb, nem termelő
vagyontárgyak felértékelődése magyarázza és csak a
maradékotlehetvisszavezetniatermelőtőkefelhalmo-
zódására.Rowthorn(2014)megjegyzi,hogyhacsak a 
termelőtőkéttekintjük,akkoratőkének a kibocsátás-
hoz viszonyított aránya inkább csökkent. Ez amegfi-
gyelésösszhangbanvanazzalaténnyel,hogyaberuhá-
zásiaktivitásazújabbévtizedekbengyengébbvolt,és
éppen a nem termelő vagyonelemek felértékelődése
magyarázza szerinte a profithányad növekedését is
nemzetijövedelmenbelülazUSA-ban.

Piketty elfogadja a csökkenő tényező hozadék előfel-
tevést,ezértmegkellválaszolniaaztakérdést,hogya
tőkeállomány felhalmozódása ellenére a csökkenő 
hozadékmiértnemfogjamegállítaniatőkerészesedé-
sének növekedését? Pikettynek ehhez egy további 
feltevéssel kell élnie: feltételezi, hogy a tőke-munka 
közötti helyettesítési rugalmasság egynél nagyobb, 
számítása szerint 1,3 és 1,6 közé esik.7Ekkoraprofitrá-
ta csökkenése ellenére is nő a profithányad, mert a
tőke aránya gyorsabban nő a hozzáadott értékhez
képest.Ezt a Piketty számára logikailag nélkülözhetet-
len hipotézist szinte minden empirikus munka cáfolja: 
a legtöbb becslés egynél jóval kisebb helyettesítési 
rugalmasságot talált.8 

Továbbieltérésaz,hogynominális profitot alkalmazott
a profitráta kiszámításához, szemben az elmélet által
sugallt reál változókkal. A határtermelékenységi

7  A helyettesítési rugalmasság azt az arányszámot mutatja, amilyen
mértékben a relatív termelési tényezőárakra a felhasznált termelési
tényezőkarányaváltozik.
8  Rowthorn(2014)hivatkoziksajátkorábbiszemlecikkére,amelyben33
empirikustanulmányeredményeittekintiát.

elméletben a tőke „egységének” árát használják arra,
hogyennekazárváltozásnakahatásátmegmutassáka
tőke-munka közötti helyettesítésben. Ha csökken a
tőkeára,akkortöbbetalkalmaznakbelőleamunkával
szemben. Piketty profitrátája azonban nem ilyen ár,
hanem jövedelemésacsökkenésenematőkeköltség,
hanem a tőke jövedelemezőségének csökkenését
jelenti. A jövedelmezőség csökkenése nem ösztönöz-
het a munkának tőkével való helyettesítésére
(Moseley (2015)). A fentiek alapján egyetérthetünk 
Moseley (2015) következtetésével, amely szerint 
Piketty egy hibás elméletet9 rosszul alkalmazott a 
jövedelemelosztás változásának magyarázatára. 
Pikettyabírálatokraválaszolvakifejtette,hogyaterme-
lésifüggvényenalapulómagyarázatotcsakazértalkal-
mazta,hogymegkönnyítseapárbeszédetafőáramban
alkotó közgazdászokkal és az empirikus eredményei
függetlenek attól (Dolcerocca és Terzioglu (2015)). A
fenti problémák miatt kétséges, hogy ez a kísérlet
elérte-e a célt,mert abírálatoknagy részepontosan
eztkifogásolta,miközbenjóvaltöbbelismeréstkapott
azettőlfüggetlenempirikusmunkáért.

9  A termelési függvénnyel kapcsolatos elméleti problémákat lásd!
a „Funkcionális jövedelemeloszlással kapcsolatos elméleti fenntartások”
keretesírásban.

http://www.potemkinreview.com/antoine.html
http://www.potemkinreview.com/gokhan.html
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1-1. keretes írás: 
A jövedelemelosztás termelési függvényen alapuló magyarázatával kapcsolatos fenntartások

Márazötvenesévekvégénsúlyoselméletikifogásokatemeltekajövedelemelosztásneoklasszikus,termelési
függvényenalapulómagyarázatávalkapcsolatban.Alapvetőkoncepcionálisproblémánakazttekintették,hogy
a jövedelemmeghatározásához aggregálni kellene a heterogén tényezőket – tőkét ésmunkát – illetve a
kibocsátástalkotó termékeket.Akibocsátásból lekellenevonnia felmerült ráfordításokatésakülönbözet
adhatnáajövedelmet.Eztazonbannemlehetmegtenninaturálismutatókbanmérve,mertaráfordításokmás
fizikaitényezőkbőlállnak,mintakibocsátás.

Modern ipari, illetve többszektoros gazdasági feltételek mellett a heterogén tényezőket közgazdaságilag
értelmesmódonnemlehetfizikatulajdonságokat(tömegstb.)aggregálni.Agyakorlatbanatényezőketcsak 
pénzben tudjuk aggregálni.Pénzbenvalóaggregálásazonbanmárárakatfeltételez,amilogikai nehézségeket 
okoz,mertpontosanazárakésajövedelmekmeghatározásáhozlettvolnaszükségünkazaggregálásra.Ha
árakathasználunk,akkormárfeltételezzükazár-ésezenkeresztülajövedelmekegyfajtaelosztásátis.Ígya
magyarázatkörbenforgóvá válik:azelosztástólnemfüggetlenekazárak.Mégsúlyosabb,hogyazelemzés
nem terjeszthető kimár két terméket tartalmazómodellre sem, ami pedig aminimális elvárás lenne egy
piacgazdaságot,árucseréttartalmazógazdaságműködésénekleírására.Ezvezetáta„kétCambridge”közötti
tőkevitához, amiszakítottatermelésifüggvénnyel,minteszközzel,hiszenaznemalkalmasegymodern,sok
termékettermelőpiacgazdaságbanmegfigyeltelosztásmagyarázatára.

Azúgynevezett„kétCambridge”tőkevitátJoanRobinson(1953)cikkeindítottaésazéveksoránsokanszóltak
hozzá,beleértveakorszaklegnevesebbközgazdászait,mintSamuelson,Sraffa,Kaldor,Pasinettistb.10Avitában
kiderült,hogyhaegyestermékekmástermékekinputjai,amelyeketugyanúgytőkévelésmunkávalállítanak
elő,deatermelésifolyamataikkülönbözőtőke-munkaaránnyaljellemezhetők,akkoratőkeésamunkaközöt-
tielosztásváltozásaieltérőenéselőrenemláthatómódonváltoztatjákmegatermékekrelatívárátésemiatt
atőkeésamunkakeresletét.Azaz,abérhányadcsökkenésecsökkentheti is,nemcsaknövelhetiamunka
keresletétszembenazegytermékesvagymikroökonómiaimodellalapjánkialakítottvárakozásunkkal.

Általában a termelési függvénynek az elosztás magyarázatára való alkalmatlanságáról egy többtermékes
modellbenírtpl.Weeks(1989)és(2005).Lásd!mégBober(1988),CohenandHarcourt(2003),Kregel(1976),
Han,Z.andB.Schefold(2006),Harcourt(1972),Kregel(1978),Lavoie(2014),Lazzarini(2011),Marglin(1994),
Petri(2011),Schefold(2005).

10AvitaismertetésemegtalálhatóHarcourt(1972),CohenandHarcourt(2003)ésLazzarini(2011)munkáiban.

1.2.2. A TECHNOLÓGIAI HALADÁS SZEREPE

A technológiai haladás bérhányadra gyakorolt hatásá-
val kapcsolatban nincs konszenzus a közgazdászok
között. Az IMF (2017) szerint a technológiai haladás 
elsősorban a befektetési javak relatív árának csökke-
nésében tükröződik.Mivela tőkerelatíváracsökken,
ezért több tőkét használnak a vállalatok, a gazdaság
pedigegytőkeintenzívebbpályáraáll.AzIMFvizsgála-
taiszerintatechnológiaihaladásafelelősabérhányad
csökkenésénekjórészéértafejlettországokközött.

Ahogya Jelentés3. fejezetebemutatja,a technológiai 
haladásnak, vagy a termelékenység bővülésének 
aggregált szinten jellemzően nincs hatása a foglalkozta-
tásra,azonbaneltérőlehetahatásakülönbözőképzett-

ségűésjövedelműmunkavállalókra.A kékgalléros, ipari 
munkahelyek valóban kitettek a technológia haladás 
negatív foglalkoztatottsági hatásának, míg a magas- és 
alacsony jövedelemmel rendelkező munkahelyek 
száma jellemzően bővül a termelékenység emelkedé-
sével. Az IMF kalkulációi alapján a befektetési javak
árábanbekövetkezett15százalékoscsökkenés0,4száza-
lékpontos csökkenést okoz a bérhányadban egy olyan
országban, ahol a kezdeti automatizációs kitettség11 
alacsonyés1,5százalékpontoscsökkenéstegyolyanban,
ahol a kezdeti automatizációs kitettség magas.

11  Az egyes gazdaságok ágazati szerkezete alapján elméletileg
valószínűsíthetőegykezdetiautomatizációskitettség.Akiindulásipontaz,
hogyazegyesállásokautomatizálhatóságakülönbözőmértékű.Elméletileg
afejlettországokautomatizációskitettségemagasabbköszönhetőenannak,
hogyafeladatokittjóvalsztenderdizáltabbak.



NÖVEKEDÉSI JELENTÉS • 201716

MAGYAR NEMZETI BANK

1-2. ábra    
Beruházási ráta és teljes tényezőtermelékenység alakulása 
a fejlett országokban és Mexikóban 

Forrás: AMECO, MNB számítások.
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A logikával szemben több komoly kifogás merül fel. Az 
elsőaz,hogyatechnológiaihaladásjelentősvoltabban
az időszakban is, amikor a bérhányad állandó volt.
Másrésztéppatermelékenység(akárazegymunkaórá-
ra eső GDP-ről, akár a tőkeintenzitás változására
kontrolláló teljes tényező-termelékenységről beszé-
lünk)növekedéselassulta70-esévekhezképest,azaz
nem túl intuitív ezzel magyarázni bérhányad azóta
bekövetkező lassulását. Harmadrészt a beruházási 
ráták is mérséklődtek az elmúlt évek során,azaznem
látszikazadatokbólazatőkeintenzívfordulat,amitaz
IMF szakértői magyarázatnak hoznak fel. Az elmélet 
bár alkalmazható egyes területek, régiók, vagy orszá-
gokra nézve, azonban nem képes megmagyarázni a 
bérhányad általános csökkenését.

Grossman és szerzőtársai (2017) szerint épp a terme-
lékenység lassulása okozta a bérhányad csökkenését. 

Egy neoklasszikus, kalibrált növekedési modellt 
használnak a számításaikhoz. Modelljük szerint a
munkavállalók termelékenysége nem csak attól függ,
hogy mennyi tőke jut egy foglalkoztatottra, hanem
attólis,hogymilyenmennyiségűhumántőkéthalmoz-
takfel.A fizikai és a humántőke egymás kiegészítői a 
modellben (hasonló empirikus következtetésre jut a 
Jelentés 3. fejezete). Eredményeik szerint a termelé-
kenység lassulása a bérhányad csökkenésének 
legalább a felét magyarázza az USA-ban.12

1.2.3. GLOBALIZÁCIÓ SZEREPE – 
KÜLKERESKEDELEM ÉS KÜLFÖLDI 
MŰKÖDŐTŐKE

A nemzetközi irodalom viszonylag egységes azzal
kapcsolatban, hogy a tágan értelmezett globalizáció,
azazavégtermékek,szolgáltatások,illetveatermelési
tényezőkhatáronátnyúlómozgásacsökkentőleghatott
azegyesországokbanmegfigyeltbérhányadokra.

Abérhányadszámosvizsgálatbanbizonyultakülkeres-
kedelemreérzékenynek.Hobijn,ElsbyésSahin(2013)
kimutatta, hogy elsősorban amagas importtartalmú 
ágazatokban (elsősorbanfeldolgozóiparéskereskede-
lem) csökkent a bérhányad. Magyarázatuk alapján
ennekazazoka,hogyaholmagasaz importtartalom,
ottalacsonyabbmunkaköltséggeltermelőországokkal
kell versenyezni (korábban tipikusan Kína). A szerzők
vizsgálatai alapján az amerikai importnövekmény 85 
százalékban képes megmagyarázni az amerikai bérhá-
nyad csökkenését1993és2010között.Raval,Bernard
ésszerzőtársai(2006)tanulmányátidézverámutatarra,
hogy azok az ágazatok, ahol magasabb volt a kínai
importversenyottalacsonyabbvoltanövekedés,ezen
belülkülönösenafoglalkoztatásnövekedés. Az import-
verseny arra is készteti a főként feldolgozóipari válla-
latokat, hogy tőkeintenzív termelésre álljanak át, 
ezzel csökkentve a bérhányadot.Bloomésszerzőtársai
(2015)arrajutottak,hogya kínai import növekedése 
növelte az importnak kitett amerikai ágazatokban a 
termelékenységet,illetveazinformatikaibefektetések
arányát, valamint növekedett az innovációs tevékeny-
ségekszáma is.A1-3.ábratanulságaszerinta bérhá-
nyadok trendszerű csökkenése egy időben zajlott a 
külkereskedelmi nyitottság növekedésével, ami alátá-
masztja a külkereskedelmi folyamatok és a globalizá-

12  Ahatásalapvetőenazoptimálisiskolázásicsatornánkeresztüljelenik
meg. Az alacsonyabb növekedés csökkenti a reálkamatlábat, ami növeli
az egyének humántőke-beruházását. A magasabb humántőke magasabb
tőkefelhasználástjelent,amiatőke-munkaaránycsökkenésétvonjamaga
után. Ez pedig emeli a tőkejövedelem arányát, amennyiben a tőke és a
munkaközöttihelyettesítéskisebb,mintegységnyi.
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ció fontosságát a bérhányad alakulásában. A hipoté-
zist a keresztmetszeti adatok is alátámasztják, azaz
nyitottabbgazdaságok jellemzőenalacsonyabbbérhá-
nyaddalrendelkeznek,mintazártgazdaságok.

1-3. ábra    
Bérhányad és külkereskedelmi nyitottság (1960‒2016) 

Forrás: AMECO, MNB számítások.

1960 EU15 1980 EU15

2000 EU15

2010 EU15 2016 EU15

1960 USA

2010 USA
2016 USA

1995 HU 2000 HU
2010 HU

2016 HU

50

55

60

65

70

75

0 50 100 150 200

)
%( daynáhréB

Nyitottság (Külkereskedelem/GDP)

EU15

USA

Magyarország

1960 EU15 1980 EU15

2000 EU15

2010 EU15 2016 EU15

1960 USA

2010 USA
2016 USA

1995 HU 2000 HU
2010 HU

2016 HU

50

55

60

65

70

75

0 50 100 150 200
Openess (Trade/GDP)

W
ag

e 
sh

ar
e 

(%
)

EU15

USA

Hungary

1-4. ábra    
Bérhányad és külkereskedelmi nyitottság (2016) 

Forrás: AMECO, MNB számítások.
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Kis, nyitott gazdaságok esetében megkerülhetetlen a 
termelési tényezők határon átívelő szabad áramlásá-
nak vizsgálata is.Akülföldiműködőtőkeberuházások
emelkedéseaglobalizációegyiklegfontosabbjellemző-
je, illetve annak további elmélyülésének forrása is
egyben. A tőke amagasabbmegtérülés és az alacso-
nyabb bérköltségek miatt áramlik a fejlődő gazdasá-
gokba, aminek a következtében a befogadó országok
termelőkapacitásai jellemzően bővülnek, ugyanakkor
jövedelemeloszlási szempontból az FDI szerepe nem 
teljesen egyértelmű(errőlrészletesenBalatoniésPitz
(2012)). Az FDI-nak, mint minden nemzetközi tőkeá-

ramlásnak,amegtérüléseelhagyjaa fogadóországot,
így a megtermelt hazai termék (GDP) és a nemzeti
jövedelem(GNI)közöttirésjellemzőenkinyílik.

A külföldi érdekeltségű vállalatok jellemzően jóval 
termelékenyebbek és tőkeintenzívebbek, mint a hazai 
vállalatok. Fontos kérdés ennekmegfelelően, hogy a
termelékenységi többlet valóbanelér-e amunkaválla-
lókig és tükröződik-e a bérekben. A 1-5. ábra szerint
ebbennemfigyelhetőmegáltalánostendencia,vannak
olyan országok, ahol a bérhányad alacsonyabb és
vannakolyanok,aholmagasabbakülfölditulajdonosi
háttérrel rendelkező vállalatoknál. A jövedelemelosz-
lásttehátbefolyásolhatjaazFDIszerepeis.

1-5. ábra    
Bérhányadok (nem korrigált) a külföldi és a hazai tulajdonú 
vállalatoknál 

Megjegyzés: az egyenes egy 45 fokos viszonyítást segítő támpontként 
szerepel. 
Forrás: Eurostat (FATS), MNB számítások. 
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Magyarország esetén jelentős különbség mutatko-
zik a hazai és a külföldi tulajdonú vállalatok bérhá-
nyada között. Nemzetközi összevetésben vizsgálva
azlátható,hogy a hazai tulajdonú vállalatok bérhá-
nyada tekinthető egyensúlyinak, mivel összhang-
ban van az adott vállalati kör esetén regisztrált
termelékenységi szinttel. Ezzel szemben a külföldi 
tulajdonú vállalatok esetén a termelékenységtől 
érdemben elmarad a bérek színvonala.
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1-6. ábra    
Európai versenyszféra bérei és termelékenységei tulaj-
donjog szerint (2014)

Forrás: Eurostat (FATS), MNB számítások.

Ha idősorosan vizsgáljuk a változásokatMagyarorszá-
gon,akkorazlátható,hogyakülföldivállalatok13terme-
lékenysége 2,5‒3,0 szorosa a hazai tulajdonú vállala-
toknál regisztrált szintnek, míg bérekben csupán
2,1‒2,3 szoros a különbség. Ez a differencia ráadásul
nagyobb is volt a korábbi időszakban, vagyis még
markánsabb különbségek voltak amúltban a külföldi
ésabelfölditulajdonúvállalatokbérhányadaesetén.

13  Azokata vállalatokat tekintjükebbenazesetbenkülföldinek, ahol a
külfölditulajdonrészarányameghaladjaaz50százalékot.

1-7. ábra    
A külföldi tulajdonú vállalatok előnye a magyar tulajdo-
núakkal szemben két tényező alapján 

Forrás: NAV, MNB számítások.
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Megerősítve az FDI szerepét a jövedelemeloszlási 
folyamatokban, a Nemzetközi Valutaalap számos 
országra kiterjedő kvantitatív vizsgálatában az egyen-
lőtlenségekre leginkább ható tényezőként a globális 
értékláncokban (Global Value Chains–GVC) való 
részvételt jelölte meg (IMF (2017)).14Ezfőként a fejlő-
dő gazdaságokra volt igaz,aholaGVC-benvalórészvé-
tel foka fontosabbnak bizonyult az ökonometriai
elemzésekben,mintatöbbitényezőkösszesen.

1.2.4. INTÉZMÉNYI MAGYARÁZATOK

Abérhányadcsökkenésemögöttitovábbifontosténye-
zőkintézményifolyamatokelemzésévelérthetőekmeg.
Ezek a magyarázatok a legtöbbször nem kvantitatív
alapokonállnak,hiszenegytársadalombelüluralkodó
norma-vagyszabályrendszercsaknagymegszorítások-
kal számszerűsíthető. Az ilyen irányú magyarázatok 
kiemelten fontosnak tartják az egyes társadalmi 
csoportok alkuerejét. Baker (2016) amellett érvel,
hogya jövedelemegyenlőtlenségeknemelkerülhetet-
lentechnológiaifolyamatok,hanemkereskedelem- és 
társadalompolitikai választások sorozataként széle-
sedtekkiéspolitikaiszándékeseténvisszaisfordítha-
tóklennének.

Ahetvenesévekbenstagnálásmellettkialakult infláció
hatására gazdaságpolitikai fordulat következett be. A
monetarizmus teret nyert a korábbi, keynesinek
nevezett15 megközelítéssel szemben. A korábban
békeidőbennemlátottmértékűinflációazárnövekedés

14  IMF(2017)
15  A második világháború utáni gazdaságpolitikát keynesinek szokás
nevezni. Szakmai szempontból ez nempontos,mert Keynes nézetei csak
részlegesen jelentekmeg benne, bár kétségtelenül jelen vannak. Ilyenek
a teljes foglalkoztatásra törekvés, vagy a fiskális politika stabilizációs
szerepénekhangsúlyozása.
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elleniküzdelmettoltaelőtérbe,amelybenajegybankok
játszottákafőszerepetajegybankikamatokaktívhaszná-
latával.Nemtitkoltcélvoltabérkövetelésekfékentartá-
sa,ezenkeresztülatermelékenységésabéreknöveke-
désiütemeközöttikapcsolathelyreállítása.

1-8. ábra    
A szakszervezeti tagok aránya a teljes bérből élő foglal-
koztatásban 

Forrás: OECD.
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Az akkoriban elterjedt elemzések szerint erre azért volt
szükség, mert a fejlett országokban a bértárgyalók 
továbbra is a korábbi bérnövekedési ütem fenntartására 
törekedtek, miközbenavilágpiaciolajáremelkedésmiatt
elszenvedettcserearányveszteségazellenkezőjétkövetel-
tevolna.Eztalátámasztjaazis,hogya70-esévekközepe
feléazOECDországokbanabérhányadjelentős,deideig-
lenesnövekedésétregisztrálták.16 Akorábbi,konszenzus-
ra törekvőbértárgyalásokkonfliktusossá váltak,megsza-
porodtak a sztrájkok és válaszul a szakszervezeti jogok
korlátozásárairányulókormányzatiintézkedések.Amagas,
gyakran kétszámjegyű infláció lassanmérséklődöttés a
fejlettországokbanazinflációsvárakozásokésabérköve-
telések is fokozatosanmérséklődtek. Ebben az időszak-
ban felgyorsult a szakszervezetek és általában a munka-
vállalói bértárgyaló intézmények lefedettségének 
csökkenése, a munkapiaci szabályok liberalizáltabbá
váltakéselőtérbekerültekavállalatiszintűbértárgyalások
azágazativagyországosbértárgyalásokkalszemben.

A felsorolt fő tendenciák az egyes országokban fontos
eltérésekkel jelentkeztek, és a kiinduló helyzetek is
nagyonkülönböztek.Apiacimechanizmusokalkalmazá-
sábana legmesszebbazUSA-banésazEgyesültKirály-
ságban mentek és a legkevésbé a hagyományosan

16  Az idősorok hosszabb vizsgálatából az látszik, hogy a bérhányad
anticiklikusan mozog együtt a kibocsátás változásával. Ugyanis a nemzeti
jövedelemciklikusingadozásainagyobbmértékbenaprofithányadváltozásaiban
csapódnaklerövidtávon,miközbenabérekstabilabbanalakulnak.

korporatív és kiterjedt jóléti államokkal rendelkező
kontinentálisésészakiországokatérintették.Azészaki 
országok gazdaságpolitikai modellje érdekes hibrid
megoldástjelentettapiaciliberalizációkidőszakában.A 
piaci deregulációk úgy mentek végbe, hogy közben 
nem gyengült meg a szakszervezetek szerepe, így a
termelékenység érdemben nem haladta meg a bérek
növekedését.Ehhezaskandinávállamokbanazadózási
bázis szélesítésemellett az adókmagasan tartása vált
szükségesséamellett,hogyazállamérdembenfektetbe
a társadalmi jóléti szolgáltatásokba (oktatás, társada-
lombiztosítás). A washingtoni intézmények kritikái
ellenéreaskandinávjólétimodellmellettkitartottakaz
északi államok, sőt az északi modell az oktatás terén
elértfejlődésétamainapigtanulmányozzákavilágon.A
skandináv jóléti modell perzisztenciáját mutatja az is,
hogy ezekben az országokban a bérhányad mozgása
inkábbciklikustényezőnektekinthető,mígavilágtöbbi
részébenabérhányadcsökkenése trendszerűésössze-
függésbehozhatóabértárgyalásipozíciókváltozásával.

1-9. ábra    
A szakszervezeti tagok száma és a bérhányad közötti 
kapcsolat változása 

Forrás: AMECO, OECD.
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A másik fontos intézményi tényező, ami érdemben 
befolyásolta a béreket az elmúlt évtizedben a kiszerve-
zés jelensége(Weil(2017)).Avállalatgazdaságtaniszakiro-
dalomból régóta ismert tény, hogy a szervezetek úgy 
tudják csökkenti munkaköltségeiket, hogy az alacso-
nyabb hozzáadott értékű feladatokat kiszervezik.17 A 
kiszervezetttevékenységekesetébenazórabérekalacso-
nyabbak,mintabbanazesetben,haavállalatsajáterőfor-
rást használ egy tevékenység elvégzésére. A vállalat így
csökkentiaköltségeit,denemnézszembeareputációjá-
nakromlásával,illetveabércsökkenés,vagyazemelések
elmaradásamiattaszakszervezetekellenállásával.

17  Ebben az esetben nem teszünk különbséget aszerint, hogy határon
belül,vagyhatáronkívülreszervezikkiatevékenységet.
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1-10. ábra    
Pótlékok nélküli átlagkeresetek az egyes foglalkozásoknál 
a munkáltatók statisztikai ágazata szerint 

Forrás: Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (Bértarifa), MNB számítások.
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Magyarországraeztazelméletetvizsgáltukkéttipikusan
kiszervezettmunkára – biztonsági őrök és takarítók –,
úgy,hogykiemeltükaztakétszolgáltatástnyújtóágaza-
tot, amely az adott tevékenységet, mint szolgáltatást,
üzletszerűennyújtja(biztonságiőröknéla80-asTEÁOR
ágazat„Biztonsági,nyomozóitevékenység”,takarítóknál
a81-esTEÁOR„Építményüzemeltetés,zöldterület-keze-
lés”). Jól látható, hogy mindkét tevékenység esetén 
alacsonyabbak a kiszervezett tevékenységek esetében 
a bérek (különben nem érné meg a kiszervezés)
8‒15százalékkal.Akiszervezésígyérdembenhozzájárul-
hatottabérhányadcsökkenéséhez.

1.3. A bérhányad csökkenésének következményei

Abérhányadcsökkenésénekszámosnemkívántgazda-
sági hatása lehet, amit a monetáris politikának is
érdemes figyelemmel kísérnie. Ebben a fejezetben a
gazdasági növekedésre gyakorolt hatást, az egyenlőt-
lenségekreésapénzügyi stabilitásragyakorolthatást
vizsgáljukmegrészletesebben.

1.3.1. BÉRHÁNYAD ÉS A NÖVEKEDÉS ‒ BÉR- ÉS 
PROFIT-VEZÉRELT GAZDASÁGI RENDSZEREK

A bérhányad csökkenésének keresleti hatását az
befolyásolja,hogymiképpenreagálnaka fő felhaszná-
lásitételekajövedelemeloszlásváltozására.Afogyasz-
tást jellemzően kedvezőtlenül érinti a bérhányad
csökkenése, mivel a GDP-arányos rendelkezésre álló

jövedelem mérséklődik a háztartások esetében. A
profitrátaemelkedéseugyanakkoraztbiztosítja,hogya
vállalatoknaknőalehetőségükasajáterőbőlmegvaló-
suló beruházások végrehajtására. Fontos azonban
hangsúlyozni,hogyakeresletisvisszahathataberuhá-
zási aktivitásra.18 Ha nő a kapacitáskihasználtság az
jellemzőennöveli a beruházási keresletet is. Abérhá-
nyad csökkenésének beruházásokra gyakorolt hatása
így attól függ, hogy melyik csatorna lesz erősebb. A
harmadikfontostényezőanettóexportcsatornája. A 
bérhányademelkedésejellemzőenrontjaaköltségver-
senyképességet,ígyvisszafogjaanettóexportnöveke-
désihozzájárulását.

18  Az akcelerátormechanizmusmegtalálhatópéldául Bessenyei (2007)
bevezetőszintűtankönyvében.
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1-11. ábra    
A bérhányad emelkedésének keresleti hatásai 

Forrás: saját szerkesztés.

A bérhányad gazdasági növekedésre gyakorolt hatásá-
nak számszerűsítésére kiváló keretrendszert biztosít
Bhaduri‒Marglin (1990a), (1990b) post-keynesi19 
modellje. A Bhaduri‒Marglin modell kidolgozására
eredetilegéppazadottösztönzést,hogyafejlettorszá-
gokbanahatvanasévektőlmegbomlottakorábbiszoros
kapcsolatatermelékenységésbéreknövekedésiüteme
között.

ABhaduri‒Marglinmodelljeegyszokásos,hozzáadott
érték körforgáson alapuló elemzési keret módosított
változata,aholatőkeésamunkaközöttielosztásésa
beruházási döntések lényeges szerepet játszanak a
gazdaságinövekedésközéptávúalakulásában.Amodell
akeresletioldalmeghatározóiraösszpontosít,ezérta
kínálatioldalpontosalakjanemlényegesafőmonda-
nivaló szempontjából. A jövedelemelosztás annyiban
játszik szerepet, hogy a bérekből kisebb hányadot
takarítanakmeg,mintaprofitokból,miközbenaprofi-
tok jelentik a beruházások forrását. Ez azt is jelenti,
hogyamikorabérhányadcsökken,növekszikanemzet-
gazdasági megtakarítás, tehát az összefüggés a két
változó között negatív. A megtakarításokból azonban
nem lesz automatikusan beruházás: a megtakarításo-
katmásokvégzik,mintakikberuháznakésnincsgaran-
ciaarra,hogyakétféleszándékegybeessen.Amodell
nyitott gazdasági változatában (Badhuri‒Marglin
(1990b)) akülföldipiacoktovábbiforrásátésegyszers-
mind szükséges feltételét jelenthetik az aggregált
keresletnekazártgazdaságiváltozathozképest.Emiatt
abérhányadváltozásainakhatásaazaggregáltkereslet-
re tovább bonyolódik az export és az import ár- és
mennyiségirugalmasságával.

19  A terminológia elég nehezen követhető: a ma post-keynesienek
nevezettirányzatotkorábbanneokeynesineknevezték,amivelmegakarták
különböztetni magukat a főáram szintézis Samuelson nevével fémjelzett
irányzattól,amiakorszakbandominánselméletvolt.

A modellnek mind a nyitott, mind a zárt gazdasági 
változatában megkülönböztethető bérvezérelt és 
profitvezérelt rezsim. A bérvezérelt rezsimben a 
bérhányad, a profitvezérelt rezsimben a profithányad 
növekedése hoz élénkülést. A külgazdasági kapcsola-
tokmegváltoztathatjákegyországbérvezérelt rezsim-
jét,haanettóexportrahatótényezőkkompenzáljákaz
aggregált kereslet hazai összetevőinek hatását: a
bérhányadcsökkenésecsökkenthetiahazaikeresletet,
deabérversenyképességjavításánkeresztülnövelheti
az aggregált keresletet. Megfordítva, egy bérvezérelt
rezsimbenabérhányadnövekedéseazexportbérver-
senyképességének csökkenésénkeresztülmérsékelhe-
ti,vagyellenkezőjérefordíthatjaabérekhazaikereslet-
növelő hatását és profitvezéreltté változtathatja a
rezsimet. Haazonbanaglobálisgazdaságbérvezérelt,
akkor az egyes országok bérversenyképességének
javulása kiolthatja egymást, ha egyidejűleg elég sok
országgyakorolja,ésbérvezérelttétehetiahazaigazda-
ságokatis,haakereslethazaikomponensebérvezérelt.

Empirikus kérdés, hogy egy gazdaság bér-, vagy profit-
vezérelt, amit számos tanulmány próbált empirikusan 
vizsgálni. Több összefoglaló tanulmány is készült az
eredményekszintetizálásánakcéljából.Azeredmények
nemmindigegybehangzóak,amitrészbenmagyarázaz
adatforrásokeltérővolta,avizsgált időszakés földrajzi
terület.Esetenkéntugyanarraazországra isellentmon-
dóeredményekadódnak.Azeltéréseketazismagyaráz-
hatja,hogyazegyeselemzőkmástényezőkrekontrollál-
tak.NaastepadésStrom(2006)1960‒2000közöttnyolc 
nagyobb OECD országot vizsgálva azt találta, hogy 
hatban (Franciaország, Hollandia, Németország, Olasz-
ország, Spanyolország és az Egyesült Királyság) az 
aggregált kereslet bérvezérelt. Az USA és Japán profit-
vezéreltnek bizonyult. Onaran és Obst (2016) becslése 
szerint az EU15 ország együttesen bérvezérelt. Egyes
kisebbországokatprofitvezéreltnektaláltak,deanettó
exporthatásátkioltja,hogynagyrésztegymássalkeres-
kednek. A bérhányad csökkenése minden vizsgált 
országban csökkentette a fogyasztást. Az egyidejű 
profithányad növelés hatása a beruházásokra nem volt 
elegendő az aggregált keresletben a fogyasztáscsökke-
nés ellensúlyozásához. Végül a bérhányad csökkenése 
javította az exportversenyképességet és ezen keresztül 
a kivitel volumenét, de ez nem ellensúlyozta a belföldi 
kereslet csökkenését: az EU15 egészében egy százalé-
kos bérhányad csökkenés 0,3 százalékos GDP-csökke-
nést eredményezett. 

Egyenként, elszigetelve tekintve az országokat, csak 
négy bizonyult profitvezéreltnek (Írország, Ausztria, 
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Dánia és Belgium). Mivel az EU belső kereskedelme
dominánsakülsővelszemben,azEU15inkábbnagyzárt,
bérvezérelt gazdaságként működik. Ez a megállapítás
összhangbanvanazokkalakorábbielemzésekkel,amely
szerint a sok év óta folytatott bérmérséklés restriktív
fiskális kombinációval tartósan lassú gazdasági növeke-
désteredményezett(Fitoussi(2001)).

Véleményünk szerint nemlinearitások miatt a bérhá-
nyad változása és gazdasági növekedés közötti kapcso-
lat függ a bérhányad aktuális szintjétől. Amennyibena
bérhányadalacsonyhistorikusösszevetésben,akkora
profitráta terhére lehetséges a gazdasági növekedést
élénkíteni,vagyisagazdaságbérvezérelt jellemzőkkel
bír.Amennyibenazonbanaprofitrátaegykritikusszint
alásüllyed,azmárjelentősenvisszafoghatjaaberuhá-
zásokatésezzelismétprofitvezérelttéválikagazdaság.
Mivelazelmúltévtizedekbenabérhányad folyamato-
sanésáltalánosancsökkentezzelhistorikusanalacsony
szintre süllyedt, vélelmezhetjük, hogy a gazdaságok
egyreinkábbbérvezérelttéváltak.

BárBhaduri‒Marglinmodellbenakínálatioldal,azaz
ahosszútávúhatásoknincsenekkidolgozva,azegyre 
bővülő hiszterézis, illetve magas nyomású gazdaság-
gal kapcsolatos irodalom bőven szolgáltat arra 
bizonyítékot, hogy a kereslet a kínálatot is érdem-
ben befolyásolja (Növekedési Jelentés 2016.,
I. fejezet). McCombie és munkatársai mellett Storm
és Naastepad (2012) és Lavoie‒Stockhammer, ch 4.
(2013)OECDországokraelvégzettempirikustanulmá-
nyaiisarrajutottak,hogyapotenciális kibocsátás és 
a termelékenység nem független az aggregált keres-
lettől. A nagyobbaggregáltkeresletatermelékenység
növelését iseredményeziatanuláson,a jobbkapaci-
táskihasználáson és beruházások növekedésén
keresztül.20 Bérhányad növekedése ugyanakkor 
csökkentheti is a termelékenységet, ha a gazdaság 
profitvezérelt, mert mérsékli a kibocsátást és a 
munkahelyettesítő, termelékenységnövelő beruhá-
zásokra rendelkezésre álló forrásokat.

20  „Kaldor‒Verdoorn” törvény.Bővebben lásd!Verdoorneredeticikkét,
majd a saját eredményeitől való elhatárolódását, és a törvény modern
alkalmazásaitin:McCombieetal.(2002).

1.3.2. A BÉRHÁNYAD HATÁSA AZ 
EGYENLŐTLENSÉGRE

A bérhányad változása, illetve az egyenlőtlenségek
növekedéseközöttszámosnemzetköziintézménytalált
összefüggést (OECD – ILO (2015), IMF (2017)). A
Nemzetközi Valutaalap közgazdászai két okra vezetik
visszaakapcsolatlétezését.Egyrészrőlarraamegfigye-
lésre, hogy a bérhányad csökkenése a közepesen
képzettmunkaerőeseténmentvégbe(lásd!aNöveke-
dési jelentés3.fejezetét).Amásikmagyarázatszerint
(Wolff (2010)) a tőkejövedelmek a jövedelemeloszlás
jobbszélénelhelyezkedőkhözrendelhetők,emiatt,ha
csökkenabérhányadazaprofithányadnövekedésétis
jelentiegyben,amikövetkezésképpennöveliazegyen-
lőtlenségeket. Természetesen hiba lenne azt a követ-
keztetéstlevonni,hogyabérhányadváltozásaönmagá-
ban megmagyarázza az egyenlőtlenségi folyamatok
változását.Pikettyempirikusmunkájábanisarrahívta
felafigyelmetközvetetten,hogyajövedelemelosztási
folyamatok legalább annyira intézményi tényezők
függvényei,minta termelési folyamatokból származó
deriváltak.

Korábbanamainstreamgondolkodásbanaz egyenlőt-
lenségekképződésének csakannyi szerepet tulajdoní-
tottakaközgazdászok,hogyextrémesetekbenszociális
feszültségekhezvezethetnek,amicsökkentiagazdasá-
ginövekedéspotenciálját.21Aválságiguralkodógondol-
kodásszerintazegyenlőtlenségekképződésealapvető-
en a rendszer természetes velejárója, sőt a
gazdaságfejlődés elengedhetetlen alkotóelemének
számít. Ezt a megközelítést napjainkban érdemeken
alapuló (meritokratikus) felfogásnak nevezik. A 
meritokratikus érv az, hogy a tehetség és az erőfeszí-
tés elismerése, jutalmazása rövid távon növelheti az 
egyenlőtlenségeket, de hosszabb távon az egész társa-
dalom profitál az eredményekből. Az egyenlősítő- 
szolidáris megoldások támogatói szerint a túlzott 
egyenlőtlenségek gyakran vezetnek diszfunkciókhoz 
(javak létrehozása helyett a zsákmányszerzésre,
járadékvadászatra törekvéshez), az erőforrások pazar-
lásához.

21  Aghion és szerzőtársai (1999) ugyanakkor kimutatták, hogy a
vagyoni egyenlőtlenségek kedvezőtlen hatást fejtenek ki a növekedésre.
A béregyenlőtlenség ugyanakkor inkább következményként jelenik, meg,
mintsemokként.
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1-12. ábra    
Állami újraelosztás mértéke GINI százalékpontban mérve 
(2015) 

Forrás: Eurostat, MNB számítás.

Továbbkellárnyalnunkaképetazállami újraelosztás-
sal, amelynek komoly szerepe van abban, hogy az
egyenlőtlenségekEurópában (azEgyesültÁllamokhoz
viszonyítva) mérsékeltek maradhassanak. Az 1-12.
ábránaGINIállamiújraelosztáselőttiésutániértékei-
nek különbségét hasonlítjuk össze, ezzel képet adva
arra,hogymekkoralehetazállamszerepeazegyenlőt-
lenségekmérséklésében.

Látható,hogyszámosországésköztükMagyarországisaz
erősenújraelosztóállamokközétartozik,amimegvilágítja
a fiskális újraelosztás szerepét a bérhányad folyamatok
tükrében.Minélinkábbelhajlóugyanisajövedelemelosz-
lása, annál nagyobb lehet az újraosztó állam holtteher-
vesztesége,amifelértékeliajövedelmiegyenlőtlenségek
képződését, annak költségvetési folyamatokra gyakorolt
hatásamiatt.A bérhányad csökkenése emiatt előtérbe 
helyezi a megfelelő fiskális politikák fontosságát. 

1.3.3. A BÉRHÁNYAD ÉS A GAZDASÁGI 
STABILITÁS

Astabilitásiszempontmonetárispolitikaiszemszögből
kiemeltenfontos:egyrecesszióeseténmagaskitettség
mellett (pl. eladósodás, munkahelyvesztés) az alsó
kvantilisháztartásaivisszafogjákkiadásaikat,alegfelső
kvantilis háztartásai pedig csökkentik kockázatvállalá-
sukat.  Egyes gazdaságokban– ide tartozikMagyaror-
szág is–aháztartásokeladósodásaegy időbenment
végbeabérhányadcsökkenésével,amisúlyosbíthattaa
válságbólvalókilábalást(elégtelenkereslet).

Abérhányadcsökkenése,valamintahitelkonstrukciók
tömegesmegjelenéseönmagábanmégnemmagyaráz-
za azt, hogy miért adósodnak el a háztartások. Az

okokramagyarázatotadhatakiadási kaszkád elmélet 
(Frank et al. (2014)). Ennek lényege, hogy az alsó
kvantilisek pozicionálási okokból fogyasztanak többet,
mintaköltségvetésikorlátjuk,emiattazegyel feljebb
lévőkvantilisjövedelmihelyzeteérdembenbefolyásol-
hatja egy háztartás eladósodását. Ha az elmélet igaz,
akkor a legalsó decilisnek kellene a legmagasabb 
eladósodottságot mutatnia, ami a bérek szerényebb 
jövedelmi kategóriák felé csúcsosodó eloszlása miatt 
rávilágít a bérhányad alakulásának fontosságára. 

1-13. ábra    
Adósság a jövedelmek arányában, háztartások, medián 
(2014) 

Forrás: EKB.
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Anélkül, hogy be akarnánk bizonyítani a kaszkád
univerzális mivoltát, látható, hogy egyes országok 
esetén, de különösen Magyarországon jelentőséggel 
bírhat ez a megfigyelés. Amegfelelőbérszintmegha-
tározása egy fontos, ugyanakkor kvázi lehetetlen
gyakorlat, mivel – ahogyan azt az eddigiekben
bemutattuk – a jövedelemeloszlás nem kizárólag a
neoklasszikuselméletnekmegfelelőkínálati folyama-
tok eredménye, hanem legalább ennyire fontosak a
keresleti- és intézményi tényezők is. Másrészről a
bérhányad folyamatok előretekintve korlátosak:
nehézelképzelniegyolyangazdaságot,aholabérek
részarányaatermelésbőlkisebb,mintatőkééanélkül,
hogyazjelentőstársadalmifeszültségekhezvezetne.

Az IMF közgazdászai (Berg és Ostry (2011)) tanulmá-
nyukbanarra jutottak,hogya kisebb egyenlőtlenség 
mellett fejlődő országok általánosságban tartósabb 
növekedést tudnak elérni. Egy kiegyensúlyozottabb
bérhányaddal jellemezhető társadalomban a magas
jövedelműekjövedelmeisgyorsabbannövekedhetésa
társadalmiközérzetis javulhat.Az elfogadható egyen-
lőtlenség időben és térben változik, az objektív folya-
matokon túl nagyban függ a társadalmi csoportok 
valóságérzékelésétől is, ezért nem lehet elméletileg 
vagy tudományosan a mértékét meghatározni.

-20

0

20

40

60

SR
B IE LV U
K

RO BG SP EE LT PT DK DE CY CR EU GR EA FR CH IT LU BE HU FI PL AT N
L

N
O

M
T SE SL V3 IS CZ SK

GINI (%)

GINI állami újraosztás előtt
Újraosztás mértéke a GINI-ben (%pont)
Újraosztás utáni GINI

-20

0

20

40

60

SR
B IE LV U
K

RO BG SP EE LT PT DK DE CY CR EU GR EA FR CH IT LU BE HU FI PL AT N
L

N
O

M
T SE SL V3 IS CZ SK

GINI (%)

GINI before state redistribution
Redistribution (p. point of GINI)
GINI after redistribution



NÖVEKEDÉSI JELENTÉS • 201724

MAGYAR NEMZETI BANK

Felhasznált irodalom:

AghionP.,CaroliE.,García-PenalosaC.(1999):Inequality
andeconomicgrowth:Theperspectiveofthenew
growththeories.JournalofEconomicLiterature37(4)
(December):1615–1660.

Baker,D.(2016):Rigged:HowGlobalizationandthe
RulesoftheModernEconomyWereStructuredtoMake
theRichRicher,CenterforEconomicPolicyResearch,
Washington.

BalatoniA.,PitzM.(2012):Aműködőtőkehatásaa
bruttónemzetijövedelemreMagyarországon.Közgazda-
ságiszemle,LIX.évf.,1–30.o.

Berg,A.G.andJ.Ostry(2011):InequalityandUnsustai-
nableGrowth:TwoSidesoftheSameCoin?,IMFStaff
DiscussionNote11/08InternationalMonetaryFund,
https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2011/
sdn1108.pdf

Bernard,A.,Bradford,J.,PeterK.Schott(2006):Survival
ofthebestfit:ExposuretolowWageCountriesandthe
UnevenGrowthofUSManufacturingPlants,Journalof
InternationalEconomics68,no.1,pp.219‒237.

BessenyeiI.(2007):Amakroökonómiaésamakrogazda-
ságipolitikaújabbelméletei.PTEKTK,Pécs.

Bhaduri,A.andS.A.Marglin(1990a):ProfitSqueezeand
KeynesianTheory,in:Marglin,S.A.andJ.Schor,(1990):
TheGoldenAgeofCapitalism,OUP,Oxford,pp.153–186,
DOI:10.1093/acprof: 
oso/9780198287414.003.0004,magyarnyersfordítása
megjelent:Fordulat(1993),TársadalomelméletiKollégi-
um,Budapest,Tél,46–78.o.http://docplayer.
hu/7845928-Tartalomjegyzek-fordulat-1993-tel-a-le-
nyeg-andor-laszlo-a-deficit-3-gervai-pal-osszeegyeztet-
heto-e-a-kapitalizmus-a-szocializmussal.html

Bhaduri,A.andS.A.Marglin(1990b):„Unemployment
andrealwage:thebasisforcontestingeconomic
ideologies,in:CambridgeJournalofEconomics,
CambridgeJEcon(1990)14(4):375‒393., https://
academic.oup.com/cje/article-ab-
stract/14/4/375/1677414/Unemploy-
ment-and-the-real-wage-the-economic-basis?redirec-
tedFrom=PDF 

Bhaduri,A.andS.Raghavendra(2017):Wage-and
profit-ledregimesundermodernfinanceandprofit-led
regimesundermodernfinance,ReviewofKeynesian

Economics,Vol.5No.3,Autumn2017,pp.426‒438,
https://www.elgaronline.com/view/journals/roke/5-3/
roke.2017.03.05.xml

Bloom,N.,Draka,M.,Reenen,J.(2015):TradeInduced
TechnicalChange?TheimpactofChineseimportson
Innovation,ITandProductivity,ReviewofEconomic
Studies83,pp.87–117.

Bober,S.(1988):ModernMacro-economics: 
APost-KeynesianPerspective,CroomHelm,London,
Cambs,UnitedKingdom.

Boushey,H.,J.B.deLongandM.Steinbaum(eds)(2017):
AfterPiketty.TheAgendaforEconomicsandInequality,
HUP,Cambridge.

Cobb,D.;Douglas,C.(1928).ATheoryofProduction.
AmericanEconomicReview.18(Supplement):139–165.
Retrieved26September2016.

Cohen,A.J.andG.C.Harcourt(2003):"Whatever
HappenedtotheCambridgeCapitalTheoryControversi-
es?,"JournalofEconomicPerspectives,17(1),Winter
2003,199–214.

Coyle,D.(2014):GDP:ABriefbutAffectionateHistory,
PrincetonUniversityPress

Dolcerocca,A.andGokhanTerzioglu,G.(2015):Inter-
view:ThomasPikettyRespondstoCriticismsfromthe
Left,in:PotemkinReview,január,http://www.potemkin-
review.com/pikettyinterview.html

Elsby,M.,Hobijn,B.,Sahin,A.(2013):„Thedeclineofthe
U.S.LaborShare”,BrookingsPapersonEconomicActivity.

EuropeanCentralBank(2017):TheHouseholdFinance
andConsumptionSurveyWave2,StatisticalTablesApril
2017.https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-re-
search/research-networks/html/researcher_hfcn.
en.html

EuropeanCommission(2017):Annualmacro-economic
database(AMECO), https://ec.europa.eu/info/business-
economy-euro/indicators-statistics/economic-databases/
macro-economic-database-ameco_en

Eurostat(2017):ForeignAffiliatesStatistics–FATS.http://
ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/
Foreign_affiliates_statistics_-_FATS

Fitoussi,J-P(2001):Monetarypolicyandthemacroeco-
nomicsofthesoftgrowth, www-ceel.economia.unitn.it/
events/monetary/fitoussi9.pdf,megjelentin:Leijonhuf-
vud,A(2001):MonetaryTheoryasaBasisforMonetary
Policy,pp215–254.

https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2011/sdn1108.pdf
https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2011/sdn1108.pdf
http://docplayer.hu/7845928-Tartalomjegyzek-fordulat-1993-tel-a-lenyeg-andor-laszlo-a-deficit-3-gervai-pal-osszeegyeztetheto-e-a-kapitalizmus-a-szocializmussal.html
http://docplayer.hu/7845928-Tartalomjegyzek-fordulat-1993-tel-a-lenyeg-andor-laszlo-a-deficit-3-gervai-pal-osszeegyeztetheto-e-a-kapitalizmus-a-szocializmussal.html
http://docplayer.hu/7845928-Tartalomjegyzek-fordulat-1993-tel-a-lenyeg-andor-laszlo-a-deficit-3-gervai-pal-osszeegyeztetheto-e-a-kapitalizmus-a-szocializmussal.html
http://docplayer.hu/7845928-Tartalomjegyzek-fordulat-1993-tel-a-lenyeg-andor-laszlo-a-deficit-3-gervai-pal-osszeegyeztetheto-e-a-kapitalizmus-a-szocializmussal.html
https://academic.oup.com/cje/article-abstract/14/4/375/1677414/Unemployment-and-the-real-wage-the-economic-basis?redirectedFrom=PDF
https://academic.oup.com/cje/article-abstract/14/4/375/1677414/Unemployment-and-the-real-wage-the-economic-basis?redirectedFrom=PDF
https://academic.oup.com/cje/article-abstract/14/4/375/1677414/Unemployment-and-the-real-wage-the-economic-basis?redirectedFrom=PDF
https://academic.oup.com/cje/article-abstract/14/4/375/1677414/Unemployment-and-the-real-wage-the-economic-basis?redirectedFrom=PDF
https://academic.oup.com/cje/article-abstract/14/4/375/1677414/Unemployment-and-the-real-wage-the-economic-basis?redirectedFrom=PDF
https://www.elgaronline.com/view/journals/roke/5-3/roke.2017.03.05.xml
https://www.elgaronline.com/view/journals/roke/5-3/roke.2017.03.05.xml
http://www.econ.yorku.ca/~avicohen/Linked_Documents/JEP_Cohen_Harcourt.pdf
http://www.econ.yorku.ca/~avicohen/Linked_Documents/JEP_Cohen_Harcourt.pdf
http://www.econ.yorku.ca/~avicohen/Linked_Documents/JEP_Cohen_Harcourt.pdf
http://www.potemkinreview.com/antoine.html
http://www.potemkinreview.com/gokhan.html
http://www.potemkinreview.com/pikettyinterview.html
http://www.potemkinreview.com/pikettyinterview.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-research/research-networks/html/researcher_hfcn.en.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-research/research-networks/html/researcher_hfcn.en.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-research/research-networks/html/researcher_hfcn.en.html
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/indicators-statistics/economic-databases/macro-economic-database-ameco_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/indicators-statistics/economic-databases/macro-economic-database-ameco_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/indicators-statistics/economic-databases/macro-economic-database-ameco_en
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Foreign_affiliates_statistics_-_FATS
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Foreign_affiliates_statistics_-_FATS
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Foreign_affiliates_statistics_-_FATS
http:// www-ceel.economia.unitn.it/events/monetary/fitoussi9.pdf, megjelent in: Leijonhufvud, A (2001)
http:// www-ceel.economia.unitn.it/events/monetary/fitoussi9.pdf, megjelent in: Leijonhufvud, A (2001)
http:// www-ceel.economia.unitn.it/events/monetary/fitoussi9.pdf, megjelent in: Leijonhufvud, A (2001)
https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4039-3961-6
https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4039-3961-6


NÖVEKEDÉSI JELENTÉS • 2017 25

ABÉRHÁNYADCSÖKKENÉSÉNEKOKAIÉSKÖVETKEZMÉNYEI

Frank,RobertE;Levine,AdamSeth;Dijk,Oege(2014).
"ExpenditureCascades".ReviewofBehavioralEcono-
mics.1(1-2):pp.55–73.

Galbraith,J.(1998):CreatedUnequal.TheCrisisin
AmericanPay,TheUniversityofChicagoPress.

Galbraith,J.(2001):MacroeconomicsofIncome
Distribution.Galbraith,J.andM.Berner(eds):
IndustrialandInequalityChange,ch.1.AGlobalView,
CambridgeUniversityPress,Cambridge,4.o.

Grossman,G.,Helpman,E.,Oberfield,E.,Sampson,T.
(2017):Theproductivityslowdownandlabour’sincome
share.VOX. http://voxeu.org/article/productivity-slow-
down-and-labour-s-income-share

Han,Z.andB.Schefold(2006):Anempiricalinvestigation
ofparadoxes:reswitchingandreversecapitaldeepening
incapitaltheory,CambridgeJournalofEconomics,30(5),
pp.737‒765.

Harcourt,G.C.(1972):SomeCambridgeControversiesin
theTheoryofCapital.Cambridge:CambridgeUniversity
Press1972.

InternationalMonetaryFund(2017):Understandingthe
DownwardTrendinLabourIncomeShare,in:World
EconomicOutlookApril,ch3,pp.121‒172,http://www.
imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2017/04/04/
world-economic-outlook-april-2017

Kaldor,N.(1961)CapitalAccumulationandEconomic
Growth.In:HagueD.C.(eds)TheTheoryofCapital.
InternationalEconomicAssociationSeries.Palgrave
Macmillan,London.

Kregel,J.A.(1976):TheoryofCapital,MacMillan.

Kregel,J.A.(1978):Post-KeynesianTheory:Income
Distribution,Challenge.

Lavoie,M.(2014):Post-KeynesianEconomics:New
Foundations,Cheltenham,UK:EdwardElgar.

Lavoie,M.andE.Stockhammer(eds.)(2013):Wage-led
Growth:AnEquitableStrategyforEconomicRecovery,
Basingstoke,UK:PalgraveMacmillan.

Lazzarini,A.(2011):RevisitingtheCambridgeCapital
TheoryControversies:AHistoricalandAnalyticalStudy,
PaviaUniversityPress,http://archivio.paviauniversityp-
ress.it/pdf-oa/lazzarini-revisiting-2011.pdf

Marglin,S.A.(1994):Growth,DistributionandPrices,
HarvardUniversityPress.

McCombie,J.,M.PugnoandB.Soro(2002):Productivity
GrowthandEconomicPerformance:EssaysonVerdo-
orn'sLaw,SpringerVerlag.

MihályiP.ésSzelényiI.(2017):Wealthandcapital:a
critiqueofPiketty’sconceptualisationofreturnon
capital,Cambridge Journal of Economics, Volume41,
Issue4,1July2017,Pages1237–1247,https://doi.
org/10.1093/cje/bew054

Milanovic,B.(2003):TheTwoFacesofGlobalization:
AgainstGlobalizationasWeKnowIt,in:WorldDevel-
opment,Volume31,Issue4,April2003,Pages
667‒683.

Milanovic,B.(2013):WhyInequalityisheretostay,in:
HarvardBusinessReview,3.January,https://hbr.
org/2013/01/why-income-inequality-is-here

Milanovic,B.(2016):GlobalInequality.ANewApproa-
chfortheAgeofGlobalization,HUP,http://www.hup.
harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674737136

Moseley,F.(2015):PikettyandMarginalProductivity
Theory, InternationalJournalofPoliticalEconomyVol.
44,Iss.2,201.

Naastepad,C.W.M.andStorm,S.(2006):OECD
demandregimes(1960–2000),in:JournalofPost
KeynesianEconomics/Winter2006–7,Vol.29,No.
2213.

NemzetiFoglalkoztatásiSzolgálat(2016):Egyénibérek
éskeresetekstatisztikája.http://nfsz.munka.hu/
engine.aspx?page=full_afsz_egyeni_berek_es_kerese-
tek_statisztikaja

OECD(2012):TheDeclineoftheLabourShareinOECD
countries,1990-2009.OECDEmploymentOutlook
2012.http://dx.doi.org/10.1787/empl_outlook-2012-
graph38-en

OECD&ILO(2015):TheLabourIncomeSharesinG20
Economies.ReportpreparedfortheG20Employment
WorkingGroup.https://www.oecd.org/g20/topics/
employment-and-social-policy/The-Labour-Sha-
re-in-G20-Economies.pdf

OECD(2017):OECD.Stat.http://stats.oecd.org/

Onaran,Ö.,(2016)Wage-versusprofit-ledgrowthin
thecontextofglobalizationandpublicspending:the
politicalaspectsofwage-ledrecovery.Reviewof
KeynesianEconomics.EdwardElgarPublishing.pp.
458–474.ISSN2049-5323ISSN2049-5323.

http://voxeu.org/article/productivity-slowdown-and-labour-s-income-share
http://voxeu.org/article/productivity-slowdown-and-labour-s-income-share
http://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2017/04/04/world-economic-outlook-april-2017
http://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2017/04/04/world-economic-outlook-april-2017
http://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2017/04/04/world-economic-outlook-april-2017
http://archivio.paviauniversitypress.it/pdf-oa/lazzarini-revisiting-2011.pdf
http://archivio.paviauniversitypress.it/pdf-oa/lazzarini-revisiting-2011.pdf
https://doi.org/10.1093/cje/bew054
https://doi.org/10.1093/cje/bew054
http://www.sciencedirect.com/science/journal/0305750X
http://www.sciencedirect.com/science/journal/0305750X
http://www.sciencedirect.com/science/journal/0305750X/31/4
https://hbr.org/2013/01/why-income-inequality-is-here
https://hbr.org/2013/01/why-income-inequality-is-here
http://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674737136
http://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674737136
http://www.tandfonline.com/toc/mijp20/44/2
http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=full_afsz_egyeni_berek_es_keresetek_statisztikaja
http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=full_afsz_egyeni_berek_es_keresetek_statisztikaja
http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=full_afsz_egyeni_berek_es_keresetek_statisztikaja
http://dx.doi.org/10.1787/empl_outlook-2012-graph38-en
http://dx.doi.org/10.1787/empl_outlook-2012-graph38-en
https://www.oecd.org/g20/topics/employment-and-social-policy/The-Labour-Share-in-G20-Economies.pdf
https://www.oecd.org/g20/topics/employment-and-social-policy/The-Labour-Share-in-G20-Economies.pdf
https://www.oecd.org/g20/topics/employment-and-social-policy/The-Labour-Share-in-G20-Economies.pdf
http://stats.oecd.org/
http://gala.gre.ac.uk/15817
http://gala.gre.ac.uk/15817
http://gala.gre.ac.uk/15817


NÖVEKEDÉSI JELENTÉS • 201726

MAGYAR NEMZETI BANK

Onaran,Ö.,Obst,Th.(2016)Wage-ledgrowthinthe
EU15memberstates:theeffectsofincomedistribu-
tionongrowth,investment,tradebalance,and
inflation.CambridgeJournalofEconomics.Oxford
UniversityPress.ISSN0309-166XISSN0309-166X.

Onaran,Ö.,E.Stockhammer(2017):Policiesfor
wage-ledgrowthinEurope,FEPSPolicyReport,
February,http://www.feps-europe.eu/assets/
ea50ecd6-6ff5-4922-be9a-ffb770f8664e/policies-wa-
ge-led-up-growth-europepdf.pdf

PalotaiD.ésVirágB.(2016):Versenyképességés
növekedés,angolul:CompetitivenessandGrowth,
MNB.

Pettifor,A.andG.Tily(2014):Piketty’sDeterminism?
Primeeconomics,real-worldeconomicsreview,issue
no.69,http://www.paecon.net/PAEReview/issue69/
PettiforTily69.pdf

Petri,F.(2011):Onthelikelihoodandrelevanceof
reswitchingandreversecapitaldeepening,in:Salva-
dori,N.andC.Gehrke(eds)(2011):Keynes,Sraffa,
andtheCriticismofNeoclassicalTheory:Essaysin
HonourofHeinzKurz,380–418.o.

Piketty,Th.(2013):LeCapitalauXXIesiècle,Éditions
duSeuil,Paris.

Raval,D.(2017):What’swrongwithC21’smodel?,After
Piketty(ed.Boushey,Delong,Steinbaum),pp.75–98.

Robinson,J.(1953):TheProductionFunctionandthe
TheoryofCapital,TheReviewofEconomicStudies,Vol.
21,No.2.(1953–1954),pp.81–106.

Rognile,M.(2014):AnoteonPikettyanddiminishing
returnstocapital,letölthetőinnen:http://gabriel-zuc-
man.eu/files/teaching/Rognlie14.pdf

Rowthorn,R.(1982):Demand,realwagesandeconomic
growth,ThamesPapersinPoliticalEconomyAutumn,
1981TP/PPE/81/3,http://www.gre.ac.uk/__data/assets/
pdf_file/0010/1192573/TP_PPE_81_3F.pdf

Rowthorn,R.(2014):AnoteonPiketty’sCapitalinthe
Twenty-FirstCentury,CambridgeJournalofEconomics,
Volume38,Issue5,1September,2014,Pages
1275–1284,https://doi.org/10.1093/cje/beu031  

Solow,R.(1956):Acontributiontothetheoryofecono-
micgrowth,QuarterlyJournalofEconomics,Oxford
Journals70(1):pp.65–94.

Schefold,B.(2005):ReswitchingasaCauseofInstability
ofIntertemporalEquilibrium,2005,see,Metroeconomi-
ca56:4(2005).

Seccareccia,M.andM.Lavoie(2016):IncomeDistribu-
tion,RentiersandtheirroleinaCapitalistEconomy:A
Keynes-PasinettiPerspective,InternationalJournalof
PoliticalEconomyVol.45,Iss.3,2016.

Stockhammer,E.(2013):Whyhavewagesharefallen?A
panelanalysisofthedeterminantsoffunctionalincome
distribution,ILO,Genevahttp://dl.kli.re.kr/dl_image/
IMG/03/000000012927/SERVICE/000000012927_01.PDF

Stockhammer,E.(2017):Wage-ledversusprofit-led
demand:whathavewelearned?AKaleckian–Minskyan
view,ReviewofKeynesianEconomics,Vol.5No.1,
Spring2017,pp.25–42,https://www.elgaronline.com/
abstract/journals/roke/5-1/roke.2017.01.03.xml

Stockhammer,E.,Wildauer,R.(2015):Debt-driven
Growth?Wealth,DistributionandDemandinOECD
Countries,PostKeynesianEconomicsStudyGroup
WorkingPaperhttps://www.postkeynesian.net/downlo-
ads/working-papers/PKWP1503.pdf

Storm,S.andC.W.M.Naastepad(2012):Macroecono-
micsBeyondtheNAIRU,Cambridge,MA:Harvard
UniversityPress.

Tily,G.(2009):JohnMaynardKeynesandtheDevelop-
mentofNationalAccountsinBritain,1895–1941,in:
ReviewofIncomeandWealth,Series55,Number2,June,
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?-
doi=10.1.1.654.7667&rep=rep1&type=pdf

Weeks,J.(1989):ACritiqueofNeoclassicalMacroecono-
mics.Macmillan,London,magyarul:Weeks(1998): 
Aneoklasszikusmakroökonomiabírálata,AULA-TEK.

Weil,D.(2017):IncomeInequality,WageDetermination,
andtheFissuredWorkplace,in:AfterPiketty 
(ed.Boushey,Delong,Steinbaum),pp.209‒231.

Wolff,E.(2010):RecentTrendsinHouseholdWealthin
theUnitedStates:RisingDebtandtheMiddle-Class
Squeeze,LevyEconomicsInstituteWorkingPapersSeries
No.159.https://ssrn.com/abstract=1585409orhttp://
dx.doi.org/10.2139/ssrn.1585409

Zandi,M.(2017):WhatDoesRisingInequalityMeanfor
theMacroeconomy?AfterPiketty(ed.Boushey,Delong,
Steinbaum),HarvardUniversityPresspp.384‒412.

http://gala.gre.ac.uk/14868
http://gala.gre.ac.uk/14868
http://gala.gre.ac.uk/14868
http://gala.gre.ac.uk/14868
http://www.feps-europe.eu/assets/ea50ecd6-6ff5-4922-be9a-ffb770f8664e/policies-wage-led-up-growth-europepdf.pdf
http://www.feps-europe.eu/assets/ea50ecd6-6ff5-4922-be9a-ffb770f8664e/policies-wage-led-up-growth-europepdf.pdf
http://www.feps-europe.eu/assets/ea50ecd6-6ff5-4922-be9a-ffb770f8664e/policies-wage-led-up-growth-europepdf.pdf
http://www.paecon.net/PAEReview/issue69/PettiforTily69.pdf
http://www.paecon.net/PAEReview/issue69/PettiforTily69.pdf
http://gabriel-zucman.eu/files/teaching/Rognlie14.pdf
http://gabriel-zucman.eu/files/teaching/Rognlie14.pdf
http://www.gre.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0010/1192573/TP_PPE_81_3F.pdf
http://www.gre.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0010/1192573/TP_PPE_81_3F.pdf
https://doi.org/10.1093/cje/beu031
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/professoren/schefold/docs/meca_224.pdf
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/professoren/schefold/docs/meca_224.pdf
http://www.tandfonline.com/toc/mijp20/45/3
http://www.tandfonline.com/toc/mijp20/45/3
http://dl.kli.re.kr/dl_image/IMG/03/000000012927/SERVICE/000000012927_01.PDF
http://dl.kli.re.kr/dl_image/IMG/03/000000012927/SERVICE/000000012927_01.PDF
https://www.elgaronline.com/abstract/journals/roke/5-1/roke.2017.01.03.xml
https://www.elgaronline.com/abstract/journals/roke/5-1/roke.2017.01.03.xml
https://www.postkeynesian.net/downloads/working-papers/PKWP1503.pdf
https://www.postkeynesian.net/downloads/working-papers/PKWP1503.pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.654.7667&rep=rep1&type=pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.654.7667&rep=rep1&type=pdf
https://ssrn.com/abstract=1585409 or http:/dx.doi.org/10.2139/ssrn.1585409
https://ssrn.com/abstract=1585409 or http:/dx.doi.org/10.2139/ssrn.1585409


NÖVEKEDÉSI JELENTÉS • 2017 27

AHAZAIKKVSZEKTORRÉSZVÉTELEAZEXPORTBAN

2. A hazai kkv szektor részvétele az 
exportban

A gazdaság termelékenységének növekedésében, technológiai haladásában fontos szerepe van a kkv szektornak. 
A kis- és középvállalatok foglalkoztatási súlya kiemelkedő, termelékenységük viszont elmarad a nagyvállalatokétól, 
így jelentős növekedési potenciállal rendelkeznek.

Fejezetünk célja a hazai kkv szektor exportban való részvételének vizsgálata. A külső piacokra lépés a kkv-k 
számára egy lehetséges növekedési stratégia: az exportálás elkezdése után a vállalatok növelik foglalkoztatottjaik 
számát, tőkeintenzitásukat és javítják munka és teljes tényezőtermelékenységüket. A teljesítmény javulása több 
csatornán keresztül jelentkezhet exportálás során: a vállalatok tovább fejlesztik termékeiket, hogy a hazaitól 
eltérő keresletnek is megfeleljenek. Az új versenytársak további innovációra kényszerítik a vállalatokat vagy a 
beszállítói kapcsolatok révén a nagyvállalatoktól tovább gyűrűzik a technológiai tudás a kis- és középvállalati 
körbe. Összességében az exportálásra tanulási folyamatként tekinthetünk a vállalatok életciklusában.

Eredményeink alapján a magyar kis- és középvállalatok exportteljesítménye elmarad az európai uniós átlagtól. 
Bár a kkv-k fontos szerepet játszanak az EU-n belüli külkereskedelemben, arra következtethetünk, hogy viszonylag 
kevés országba exportálnak. Az export célországok és termék- vagy szolgáltatástípusok szerinti diverzifikációja 
költséges a kkv-k számára.

A rendelkezésünkre álló vállalati szintű adatok lehetővé teszik az exportálók pontos méret szerinti besorolását és 
az áruexport mellett a szolgáltatásexport vizsgálatát is, amely új lehetőségeket jelent a kkv szektor számára a 
külpiaci terjeszkedésben. Az áru- és a szolgáltatásexportnak is egyaránt nagyjából 20 százaléka köthető a mikro-, 
kis- vagy középvállalatokhoz, ezen belül főleg a közepes méretű vállalatoknak tulajdonítható az exportált érték 
legnagyobb része, a teljes export 15 százaléka, úgy az áruk, mint a szolgáltatások esetén. Számosságukat tekintve 
a kkv-k mindössze 5 százaléka exportál, leginkább árut. A mikro- és a kisvállalatok kevésbé aktívak a külső 
piacokon, a középvállalatok átlagosan 50 százaléka exportál. Minél kisebb egy vállalat, annál hosszabb idő telik 
el a vállalat létrejötte és exportpiacra lépése között. 

A magyar kkv-k számára jelentős növekedési lehetőség az export piacra lépés, úgy áruk, mint szolgáltatások 
esetén. Az exportáló kkv-k teljesítménye a többszöröse a nem exportáló kkv-kénak. Létszámban, tőkeintenzitásban, 
beruházásban, hozzáadott értékben és termelékenységben is meghaladják az exportáló kkv-k a nem exportálókat, 
közülük is kiemelkednek termelékenységben a szolgáltatást exportáló vállalatok. A kezdeti vállalati karakterisztikák 
figyelembevétele mellett is kimutatható, hogy az exportáló kkv-k gyorsabban növelik termelékenységüket nem 
exportáló társaiknál, a szolgáltatásexport vagy az áru és szolgáltatások együttes exportálása esetenként még 
több előnnyel jár az exportáló kkv-k számára, mint az áruexport.

A kkv-k feldolgozóipari exportjának közel háromnegyede közepes technológiájú iparágba sorolható. A közepesen-
alacsony technológiájú vállalatok exportja jelenti a legnagyobb részt a feldolgozóipari exporton belül. Valamivel 
kisebb értéket képvisel a piaci szolgáltatások exportja, amely jellemzően kevésbé tudásintenzív. Magasabb 
minőségű, technológiai- vagy tudásintenzívebb termékek vagy szolgáltatások előállítása további növekedési 
lehetőséget biztosítana a kkv-k számára.

Annak ellenére, hogy az exportálás számos előnnyel jár a kkv-k számára, az exportálásban kevés kkv vesz részt és 
ezt főleg azzal magyarázhatjuk, hogy a nagyvállalatokhoz képest több akadályba ütköznek külföldi piacra lépéskor. 
A legtöbb exportálást nehezítő tényező a vállalatok méretéből adódik és ezek a megfelelően képzett humán tőke 
hiányához, finanszírozáshoz, szabályozáshoz és termelési standardokhoz való alkalmazkodás költségességéhez, 
valamint korlátozott információ hozzáféréshez köthetőek. Ezen korlátok oldása elősegíti a kkv-k intenzívebb 
exportpiaci részvételét.



NÖVEKEDÉSI JELENTÉS • 201728

MAGYAR NEMZETI BANK

Foglalkoztatási és növekedési potenciáljuk miatt a kis- 
és középvállalatok (kkv-k) gazdaságban betöltött 
szerepe jelentős.Termelékenységbenviszontelmarad-
nakanagyvállalatoktól, felzárkózásukaterősenvissza-
fogja az innováció és vállalati K+F alacsony szintje, a
nemmegfelelőenképzettmunkaerővagya termelési
folyamat és vállalatszervezési tapasztalat hiánya 
(Eurostat,2011).

A kkv-k számára fontos áttörési pontot jelent a külpi-
acra való lépés és a nemzetközi termelési láncokba 
való bekapcsolódás. Exportálás kapcsán főleg a
nagyvállalatokra gondolunk, viszont a kkv-k is részt
vesznekanemzetközikereskedelemben.Számostanul-
mány rámutatott arra, hogy a külkereskedelemben
való részvétel magasabb vállalati foglalkoztatással,
munkatermelékenységgel és teljes tényező termelé-
kenységgel függ össze, az exportáló és az importáló
vállalatok versenyképesebbek a külföldi és a hazai
piaconegyaránt.

Külpiacravalólépéskoravállalatokmagasabbköltség-
gelszembesülnek,amelyekazújexportálási lehetősé-
gek felderítéséhez vagy új inputok megszerzéséhez
köthetőek (Kraay és szerzőtársai, 2002). Számos
esetbenavállalatfejlesztiatermékétvagyhatékonyab-
banszervezimegatermelésifolyamatát,amelytováb-
bi beruházást igényelhet gyártósorokba vagy szoftve-
rekbe (Castellani és szerzőtársai, 2008). Ezt a
többletköltségetalegtermelékenyebbvállalatoktudják
fedezni, ígyakülkereskedelembeninkábbanagyválla-
latokvesznekrészt,mintakkvszektor.

Ugyanakkor a külkereskedelemben való részvétellel a 
vállalatok tovább fejlődhetnek és növelhetik termelé-
kenységüket.Ezttöbbtényezővellehetmagyarázni.Az
exportálássalavállalatoknagyobbpiaconlesznekjelen
atermékeikkel,amagasabbkibocsátássalcsökkenthe-
tik a termelés fix költségeit (Van Biesebroeck, 2005).
Mivelakülpiacokonavállalatokahazaitóleltérőkeres-
letteltalálkoznak,továbbkellfejleszteniüktermékeiket,
vagy szükség lehet új termékek bevezetésére. Ez sok
esetben a termékek minőségi javulásához vezet. A
külpiacokonlevőversenytársaktovábbiinnovációraés
új technológiák bevezetésére kényszerítik a vállalato-
kat,amelyeknövelikavállalatokmunkatermelékenysé-
gét(Verhoogen,2008;Bustos,2011ésLileevaésTrefler,
2010). Ezek fényében az exportálásra tanulási folya-

matkéntistekinthetünkavállalatokéletciklusában.Bár
kevésbéelképzelhető,hogya kkv-khasonlóanmagas
aránybanfognakexportálni,mintanagyvállalatok,az
exportálásraérdemesnövekedésiésfejlődésistratégia-
kénttekinteniakkv-kesetén.

Az utóbbi évtizedekben a javuló exportálási körülmé-
nyek és az átalakuló termelési struktúra is a kkv-k 
külpiacra való belépésének kedveznek. A külkereske-
delem költséges, időigényes, kockázatos és az ebből
származó veszteségeket jellemzően a nagyvállalatok
tudjákelviselni.Avám-ésnemvámjellegűkereskedel-
mikorlátozásokviszontjelentősencsökkentek,azinfor-
mációtechnológiafejlődésévelpedigleküzdhetővévált
anagytávolságakereskedelmipartnerekközött,megfi-
zethetőbbétéveazexportálástésakkv-kegyszerűbb
piacralépését.Atermeléshatárokonátívelőláncokba
szervezéseisakkv-kerőteljesebbexportpiacimegjele-
nése mellett szól: a világexport nagy részét köztes
termékekadják,teretbiztosítvaakkv-knak,akikígya
nagyvállalatok beszállító partnereivé válhatnak, még
akkor is, ha a termékük nagyon specializált (WTO,
2016). A globális termelési láncok elterjedésével az
ipari termelést támogatószolgáltatások isegyreelter-
jedtebbek,ilyenekpéldáulalogisztika,szállítás,javítás
és egyéb üzleti szolgáltatások.Mivel a szolgáltatások
kevésbétőkeigényesek,ezekexportálásaisakkv-knak
kedvez.Aszolgáltatásoksúlyadinamikusannövekszika
külkereskedelembenazinformációséskommunikációs
technológiaelterjedésénekköszönhetően,a kkv-knak
pedig fontos szerepe lehet a szolgáltatásexportban a
közeljövőben.

Összességében elmondható, hogy szoros kapcsolat 
van a külpiacra lépés és a vállalati termelékenység 
növekedés között.Mivelavállalatokeseténazexpor-
tálásraegytanulásiésfejlődésifolyamatkéntistekint-
hetünk,fontosmegértenünkakkv-kexportpiacihelyze-
tét és teljesítményét, amely hosszú távon a kkv-k
versenyképességét növeli. A fejezet további részében
aggregáltnemzetköziésvállalatiszintűadatokfelhasz-
nálásával vizsgáljuk meg a magyar kkv-k helyzetét a
külkereskedelemben, az exportáló kkv-k termelékeny-
ségének alakulását és egyéb jellemzőit, valamint
kitérünkakkv-káltalészleltexportálásinehézségekre.

2.1. Bevezetés
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2.2. Nemzetközi kitekintés

AzEU-banakkv-kkülkereskedelembenbetöltöttszere-
pe jelentős. Néhány országban az exportáló kkv-k
számossága, máshol a kkv-knak tulajdonítható expor-
táltértékszembetűnő,összességében viszont 2015-ben 
az EU-ban több, mint 1,3 millió kkv exportált (vállala-
tok 85 százaléka) 1 600 milliárd euro értékben, amely 
a teljes export több, mint 40 százaléka (Eurostat). Itt
fontosmegemlítenünk,hogyanemzetköziösszehason-
lításhozrendelkezésreállóEurópaiUniószintűadata
vállalatokat a foglalkoztatottak száma alapján sorolja
mikro-,kis-,közép-vagynagyvállalatkategóriába.22Ez
nemfelelmegahivataloskkvdefiníciónak,deviszony-
lag jól közelítiazt. (A vállalatokpontosméret szerinti
besorolásáróllásdaz2-1.keretesírást.)

Nagy különbség figyelhető meg az egy vállalatra jutó 
export értékének alakulásában méretkategória szerint 
az Európai Unióban (2-1. ábra). A kkv-k közül leginten-
zívebben a közepes méretű vállalatok exportálnak,a
mikro-éskisvállalatokettőlmesszeelmaradnak.Össze-
hasonlításképpenviszontaközepesvállalatokexportja
tizedrészétsemérielegyátlagosnagyvállalaténak.

2-1. ábra:  
Exportáló vállalatra jutó kivitel értéke méretkategória  
szerint (millió euro, 2015) 

Megjegyzés: A régió országai Lengyelország és Szlovákia.
Forrás: MNB számítás Eurostat adatok alapján.

0

2

4

6

8

10

Mikro Kis Közép Nagy

89 millió

49 millió 77 millió

0

2

4

6

8

10

Micro Small Medium Large

89 million

49 million 77 million

A kis- és középvállalatok exportteljesítménye elmarad 
az európai uniós átlagtól Magyarországon, viszont az 
átlag magyar közepes méretű vállalat 60 százalékkal 
többet exportál, mint lengyel vagy szlovák társa. 
Meglepő módon a magyarországi mikro vállalatok
exportjameghaladjaazEU-sésarégiósátlagotis.

22  Mikrovállalateseténafoglalkoztatottakszámakevesebb10főnél,
kisvállalatesetén10és49főközöttvanafoglalkoztatottakszáma,
középvállalatoklétszámapedig50és249főközöttvan.

A kkv-knak kiemelkedő szerep jut az Európai Unión 
belüli külkereskedelemben. Méretkategória szerinti
bontásban,azexportalakulásátafelvevőpiacokszerint
vizsgálvaelmondhatjuk,hogyazEU-svállalatokexport-
jánakelsődlegescélpiacaabelsőpiac(teljesexport65
százaléka) és az ide irányuló export fele köthető a
mikro-,kis-ésközépvállalatokhoz(2-2.ábra).Ebbőla
legnagyobbrészaközepesméretűvállalatoknaktulaj-
donítható (13 százalék), a mikro- és kisvállalatok
exportbanvállaltrészesedéseegyaránt9százalékkörül
alakulazEUbelsőpiacán.

2-2. ábra:   
Export megoszlása méretkategória és desztináció szerint 
az EU-ban és Magyarországon (2015) 

Forrás: MNB számítás Eurostat adatok alapján.
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Magyarországon az export értékének vállalatméret
szerintimegoszlásaettőlnémilegeltérőképestfest.A
magyar vállalati export 4/5-ének célországa EU tagor-
szág,anagyvállalatirészesedésutánamikrovállalatok-
naktulajdoníthatólegnagyobbexportpiacirészesedés
(21százalék)azEU-nbelüliexportban.Amagyarmikro-
vállalatokazEU-nkívülikülkereskedelembenisfontos
szerepet töltenek be, a kkv-khoz képest nagyobb a
részesedésükazexportból.

2-3. ábra:  
Export partnerországok száma (2015) 

Megjegyzés: A régió országai Lengyelország és Szlovákia.
Forrás: MNB számítás Eurostat adatok alapján.
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Összeségében viszont a kkv-k exportjának nagyobb
részeirányulazEUbelsőpiacáraéseztazexportálással
kapcsolatban felmerülő költségek magyarázzák. A
távolabbi, EU-n kívüli célországok elérése magasabb
szállítási és egyéb adminisztratív jellegű költségeket
feltételez,amelyekinkábbcsakanagyvállalatokesetén
térülnekmeg,ígyakkv-kkevésbéérdekeltekatávolab-
biországokbavalóexportálásban.

Arendelkezésünkreállóadatoknemtesziklehetővéa
kivitelvizsgálatátazegyesvállalatiméretkategóriákra
célországokszámaszerint,csakateljesvállalatiszektor-
ról kaphatunk átfogó képet. A magyar vállalatok
majdnem80százalékaegyországbaexportált2015-ben
(2-3.ábra).BárazEU-sésrégióspartnerországokszáma
szerintimegoszlástvalamelyesttorzítjákanembesorol-
hatóvállalatok,Magyarországonkevésbédiverzifikálta

célországok szerinti export. Mivel a vállalatok nagy 
része mikro-, kis- vagy középvállalat, az export porfólió-
juk partnerországok szerinti alacsony diverzifikációja 
leginkább ezt a vállalati csoportot érinti.

Ahhoz,hogyavállalatoksikereseklegyenekakülföldi
piacokon, szükség van a termékportfóliójukmegújítá-
sáraéstovábbfejlesztésére.EgyEU-sszintűkkvszektor-
rakiterjedőkérdőívesfelmérésszerintakülkereskede-
lemben részt nem vevő vállalatok a legkevésbé
innovatívak, a jövőben külkereskedelemben részt 
venni tervező és már külkereskedő vállalatok egyaránt 
innovatívabbak (2-4. ábra).

2-4. ábra:  
Exportálás és új termékek bevezetése 

Forrás: Internationalisation of European SMEs Survey, 2009, European 
Commission, p. 48 alapján.
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Anemkülkereskedővállalatokhozképestazonkkv-k,
amelyek a jövőben terveznek a külpiacra lépni
nagyobb arányban vezettek be új terméket vagy
szolgáltatást saját portfóliójukhoz képest. A már
külkereskedővállalatokközelfeleállítottelőújtermé-
ket/vagy szolgáltatást. Ezen vállalatok portfóliója
nagyjábólfele-felearánybantartalmazújárut/szolgál-
tatástsajáttermékeikhezviszonyítvaéssajátiparágá-
hozképest.Ezutóbbikomolyabbinnovációstevékeny-
ségetfeltételezésazösszehasonlításszerintleginkább
ennek amegléte választja el az exportáló és a nem
exportálókkv-kat.
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2.3. Külkereskedelem alakulása vállalatméret 
szerint magyar adatokon

Az előző alfejezet általános képet nyújtott a kkv-k
nemzetközipiacokonvaló részvételérőleurópaiuniós
összehasonlításban. A rendelkezésünkre álló vállalati
szintű adatok viszont lehetővé teszik, hogy alaposab-
banmegvizsgáljukamagyarkkvszektor részvételéta
külkereskedelemben.Egyrésztpontosantudjukdefini-
álniakkv-katéstovábbimikro-,kis-ésközépkategóriá-
ba sorolni a vállalatokat a foglalkoztatottak száma,
árbevétel és mérlegfőösszeg alapján. Az általunk
használt kkvbesorolást az 2-1. keretes írás részletezi.
Másrésztazáruexportmellettfigyelembetudjukvenni
aszolgáltatásexportotis,amelyakkv-kszámáratováb-
bilehetőségetbiztosítanemzetközipiacralépésre.

Érdemes először megvizsgálni, hogy a kkv-k mekkora
súlyt képviselnek a magyar gazdaságban (2-5. ábra).
Számosságukat tekintve a vállalatok majdnem 100 
százaléka tartozik a kkv szektorba,mígateljestőkeállo-
mány,beruházáséshozzáadottértékközel50százaléká-
ból részesednek.Akkv-ka foglalkoztatás megközelítő-

leg 70 százalékáért felelnek.Ezekazarányoklényegében
változatlanoka2013előttiésutániidőszakotösszevetve.

2-5. ábra:  
Kkv-k gazdasági súlya (időszaki átlagok) 

Megjegyzés: Az ábra a kkv-k részesedését mutatja a teljes vállalati szek-
torban a felsorolt változók esetén.
Forrás: MNB számítás NAV és KSH adatok alapján.
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2-1. keretes írás: 
KKV DEFINÍCIÓ

Ahivatalosdefiníciószerintkis-ésközépvállalatnakminősülnekazokavállalatok,amelyekeseténafoglalkoz-
tatottakszámakevesebb,mint250fő.Ezenfelülavállalatárbevételénekaz50millióeuróshatáralattkell
lennie,vagyamérlegfőösszegnemhaladhatjamega43millióeurót.Akkv-konbelülazegyesméretkategóri-
áknakmegfelelőküszöbértékeketazalábbitáblázattartalmazza.

2-1. táblázat: Kkv definíció 

Forrás: Eurostat.

Vállalatok 
besorolása

Foglalkoztatottak 
száma (fő)

Árbevétel 
(millió euro) VAGY Mérlegfőösszeg 

(millió euro)

Közép <250 ≤50 ≤43

Kis < 50 ≤10 ≤10

Mikro < 10 ≤2 ≤2

Azáltalunkhasználtkkvdefiníciónémiképpeltérahivatalostól:halegalábbazegyikmutatószerintavállalat
átlépiahivatalosküszöbértéket,akkoranagyobbméretkategóriábasoroljuk.Adefiníciómódosításaponto-
sabbbesorolásteredményez,elkerüljükazújbelépőkhibásklasszifikációját.(Példáulelőfordulhat,hogyegy
vállalatabelépésévébenaberuházásaiindításakormikrovállalatkategóriábakerülneazért,mertbáramérleg-
főösszegemagas,azárbevételeéslétszámaalacsony,hiszenakezdetiberuházásidőszakábanmégnemtermel.)

Megjegyezzük, hogy az eredményeink között nincs jelentős eltérés, aszerint, hogy a hivatalos vagy az általunk
használtkkvdefinícióthasználjuk.Adatbázisunkegyikhiányossága,hogyakkv-kbesorolásánálnemtudjukfigyelem-
bevenniatulajdonosikapcsolatokat,amelynagyvállalatokkisméretűleányvállalataiesetébenokozhatproblémákat.



NÖVEKEDÉSI JELENTÉS • 201732

MAGYAR NEMZETI BANK

A rendelkezésünkre álló vállalati szintű adatok alapján 
a hazai áruexport értékének 20 százaléka köthető a kkv 
szektorhoz (2-6. ábra).Ezenbelülfőlegaközepesméretű
vállalatoknak tulajdonítható az exportált érték legna-
gyobbrésze,ateljesexport15százaléka,mígakisválla-
latok a teljes áruexport kevesebb, mint 5 százalékát
exportálják, a mikrovállalatok aggregált exportjának
értékepedigelenyésző.Azexportáltértékvállalatméret
szerintimegoszlásanemváltozottazelmúltévekben.

2-6. ábra:  
Áruexport vállalati méretkategória szerint

Forrás: MNB számítás NAV és KSH adatok alapján.
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2-7. ábra:  
Szolgáltatás export vállalati méretkategória szerint

Megjegyzés: 2014-től a szolgáltatás külkereskedelem adat struktúrája 
megváltozott, néhány tétel áruexportként kerül rögzítésre (például bér-
munka díja, javítási szolgáltatások). Az adatbázis ezen változata a szol-
gáltatások körének bővülését nem veszi figyelembe, így a dinamika és az 
aggregált számok kismértékben eltérhetnek a hivatalos statisztikáktól.
Forrás: MNB számítás NAV és KSH adatok alapján.
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A kkv-k exportálásáról akkor kapunk teljes képet, ha
figyelembevesszüka szolgáltatások kivitelét is. Bár a
szolgáltatás export kevesebb,mint negyede az áruex-
portértékének,az áruexporthoz hasonlóan a szolgál-
tatás exportnak is 20 százalék körüli értéke tulajdonít-

ható a kkv-knak (2-7. ábra). Ezazaránykismértékben
csökkent az elmúlt években, a csökkenés pedig
egyaránttulajdoníthatóakis-ésközépvállalatoknak.Az
áruexporthozhasonlóan,amikrovállalatokszolgáltatás
kivitelénekrészesedéseisalacsony.

Elemzésünkben a feldolgozóipari és piaci szolgáltató
szektorokbasorolhatókkv-krafókuszálunk,amelyeket
továbbvizsgálunkiparágibontásban.Sok iparág sorol-
ható a 2-8. ábra jobb alsó sarkába a két dimenzió 
mentén, amely alacsony exportált értéket és viszony-
lag magas kkv számosságot képvisel.

2-8. ábra:  
Árut exportáló kkv-k számosságának és exportált értéké-
nek aránya az összes exporthoz/exportálóhoz képest az 
egyes iparágakban (2015)

Forrás: MNB számítás NAV és KSH adatok alapján.
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A tipikus áruexportáló vállalatok a feldolgozóiparban
találhatóak, amelyeknek nagy része kkv. Például a
közúti járműgyártásához kapcsolódóexportban részt
vevővállalatokközel60százalékakkv,viszontakkv-k
általexportáltáruértékenemérielaziparág5százalé-
kát.Egyébhúzóágazatokban,példáulgyógyszergyártás,
számítógép és elektronika, is alacsony a kkv-k által
exportált áruk értéke. Ebből arra következtethetünk,
hogyafeldolgozóiparbanakkv-kinkábbkisebbértékű
árukatexportálnak,amelyekvalószínűkomponenseia
nagyobbértékűvégsőtermékeknek.Néhány,tipikusan
szolgáltató iparág is exportál árut, ez szinte kizárólag
kkv-khozköthető(pl.ITvagyK+F).

A szolgáltatásexportban résztvevő kkv-k számosságát
ésexportjátiparágibontásbana2-9.ábramutatja.Az 
IT, K+F és üzleti tanácsadás iparágakban a szolgálta-
tásexport, az áruexporthoz hasonlóan, szinte kizáró-
lag kkv-knak tulajdonítható.
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2-9. ábra:  
Szolgáltatást exportáló kkv-k számosságának és exportált 
értékének aránya az összes exporthoz/exportálóhoz 
képest az egyes iparágakban (2015)

Forrás: MNB számítás NAV és KSH adatok alapján.
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Feldolgozóipari vállalatok is exportálnak szolgáltatást,
az exportáló vállalatok 20 százaléka kkv a gyógyszer-
gyártásbanésaközútijárműgyártásban,közel40száza-
lék a villamos berendezés gyártásában, viszont az
exportáltértéknek20,vagyannálisalacsonyabbszáza-
lékatulajdoníthatóezeknekavállalatoknak.

Aszolgáltatásexportáláselkezdésévela feldolgozóipari
vállalatoknyereségesebbéválnakés jelentősenbővítik
termékportfóliójukatazárukésszolgáltatásokkapcsolá-
sával (CrozetésMilet,2015).Ezen túl a szolgáltatások
növelikazexportálókteljesítményét,azokafeldolgozó-
iparivállalatok,amelyekszolgáltatást isexportálnakaz
árukmellettalegnagyobbexportálókkáválnak(Lodefalk,
2015) és a legtöbb esetben a szolgáltatások növelik a
vállalatoktúlélésiesélyétéstovábbinövekedésilehető-
séget (jobbanképzettmunkaerő,magasabbárbevétel)
jelentenekavállalatokszámára(Bernardésszerzőtársai,
2016). A feldolgozóiparban a szolgáltatások hozzájárul-
nakatermeléshatékonyabbmegszervezéséhez,amely-
nekköszönhetőenavállalatokfeljebbléphetnekaglobá-
lis értékláncokban (Passadilla és Wirjo, 2014), vagy a
szolgáltatásokat, például javítás és karbantartás, hozzá
lehet kapcsolni végső termékekhez, amelyek hosszú
távúkapcsolatokkiépítéséttesziklehetővéavásárlóval.

2-10. ábra:  
Kkv-k és nagyvállalatok exportáló státusz szerinti megosz-
lása (2015)

Forrás: MNB számítás NAV és KSH adatok alapján.
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A nagyvállalatok 75 százaléka exportál és legnagyobb 
részük árut és szolgáltatást is, a kkv-k ettől elmarad-
nak, mindössze 5 százalékuk exportál, leginkább árut 
(2-10. ábra).Amagyarkkv-kszámárajelentősnöveke-
désilehetőségazexportpiacrabelépés,úgyáruk,mint
szolgáltatások esetén. Főleg amikro- és kisvállalatok
nem aktívak a külső piacokon, a középvállalatoknak
átlagosan50százalékaexportál(2-11.ábra).

2-11. ábra:  
Exportálók aránya méretkategória szerint (saját méretkate-
gória szerinti vállalati létszámhoz viszonyítva)

Forrás: MNB számítás NAV adatok alapján.
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2.4. Kkv export és vállalati teljesítmény 
kapcsolata

Azeddigiekbenbemutattukakkv-kszerepétazexport-
ban,milyeniparágakbanvannakjelenésméretkategó-
riaszerinthogyanalakulazexportálásitevékenységük.
Ebbenazalfejezetbenakkv-kkülpiacralépéseésegyéb
vállalatikarakterisztikaközöttikapcsolatotvizsgáljuk.

Azexportálókkv-katmegkülönböztetjükaszerint,hogy
árut,szolgáltatástvagyárutésszolgáltatástisexportál-
nak,mivelezekeltérővállalatiprofillalfüggnekössze.A
kizárólag árut exportálók leginkább feldolgozóipari
vállalatok,akizárólagszolgáltatástexportálókjellemző-
en piaci szolgáltatást nyújtó vállalatok, de néhány
feldolgozóiparivállalatáruexportjátszolgáltatásexport-
talegészítiki.

Az exportáló kkv-k teljesítménye többszöröse a nem 
exportáló kkv-kénak. Anemexportáló kkv-knál több
vállalati karakterisztika mentén valamivel jobbak az
exportálókkv-k,közülükiskiemelkednekteljesítmény-
benaszolgáltatástvagyaszolgáltatástésárutisexpor-
táló vállalatok (2-13. ábra). Az árut és szolgáltatást
exportáló kkv-k tőkeintenzitásahasonló anemexpor-
táló kkv-khoz, viszont munkatermelékenységben 
jelentős különbség észlelhető. Egy áruexportáló kkv
több, mint kétszer, egy szolgáltatás exportáló több,

mint négyszer, míg egy áru- és szolgáltatásexportáló
kkv 1,5-szer termelékenyebb egy nem exportáló
kkv-nál.Azárutésszolgáltatástisexportálóvállalatok
tőkeintenzitása 1,5-szer magasabb a nem exportálók
tőkeintenzitásánál és hasonlóan alakul a beruházási
rátájukisanemexportálókkv-kéhozképest.

 2-13. ábra:  
Exportáló kkv-k teljesítménye nem exportáló kkv-kéhoz 
viszonyítva (2015)

Megjegyzés: Átlagos exportáló kkv teljesítmény a nem exportáló kkv-jéhoz 
hasonlítva.
Forrás: MNB számítás NAV adatok alapján.
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A nagyvállalatokhoz képest a kkv-k exportpiacra 
lépése időigényesebb folyamat, a mikrovállalatok 40 
százaléka exportál piacra lépésekor, a többi exportáló 
mikrovállalat jellemzően a belépést követő 1‒3 évben 
lép külpiacra (2-12. ábra).Akisvállalatok60,aközép-
vállalatok 80 százaléka működésük megkezdésétől
exportális,atöbbiexportálójellemzőenalétrejöttüket
követő1‒3évbenlépkülpiacra.Akkv-klassúbbkülpiac-
ra lépése is arrautal,hogya kisebbméretűvállalatok
számára magasabb terhet jelentenek az exportálással
járóköltségek.

2-12. ábra:  
Vállalat megjelenése és exportpiacra lépése között eltelt 
évek száma

Forrás: MNB számítás NAV adatok alapján.
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Számoskorábbitanulmánybóltudjuk,hogyazáruex-
portáló vállalatok jobban teljesítenek a nem expor-
tálóvállalatoknál többteljesítménymutatómentén:
nagyobbak,magasabbaberuházásuk, több tőkével
rendelkeznek és termelékenyebbek (Bernard és
Jensen, 1999; de Loecker, 2007; van Biesebroeck,
2003). A szolgáltatásexportőrök pedig az áruex-
portőröknél is jobbak több EU tagország vállalatait
vizsgáló tanulmány szerint (Breinlich és Criscuolo,
2012;Ariu,2012).

A felsorolt vállalati tulajdonságok viszont eleve
befolyásolhatják a vállalatok külpiacra lépését,
valószínű, hogy amár korábban is sikeres vállalatok
döntenek a külpiacra lépés mellett. Ugyanakkor a
külpiacralépésselavállalatoktovábbfejlődhetnekés
az exportálásnak köszönhetően tovább növelhetik
beruházásukat, tőkéjüket és termelékenységüket.
Ezenkívülavállalatisajátosságokategyébiparágivagy
konjunkturálistényezőkisbefolyásolják.

Azexportálásésvállalatikarakterisztikákközöttiössze-
függés némileg módosul, ha figyelembe vesszük a
vállalatokkorábbijellemzőit,iparágátésazidőszakot,
amelyakonjunktúrátragadjameg.Kisebb,detovább-
raisfennállószignifikánskülönbségvanazexportáló
és nem exportáló kkv-k szerint. Ezeket az értékeket
mutatja exportáló és nem exportáló kkv-k között a
2-14.ábralétszámra,tőkére,beruházásra,munka-és
teljes tényezőtermelékenységre. Kiemelkedő a 
szolgáltatásexportőrök munka- és teljes tényezőter-
melékenysége, amely a nem exportálókéhoz képest 
hozzávetőlegesen 30 százalékkal magasabb. Ennél
valamivelkisebbatermelékenységkülönbözetazáru-
és szolgáltatásexportálókkal való összehasonlításban,
alegkisebbpedigazáruexportálókesetén.Magasaz
exportálónemexportáló kkv-k közötta különbséga
beruházásokesetén is: azáruexportálókberuházása
60százalékkal,azáru-ésszolgáltatásexportálókétöbb,
mint kétszerese a nem exportáló kkv-k beruházásá-
nak. Az exportálók, az exportálás típusától függetle-
nül, legalább10százalékkalnagyobbakanemexpor-
tálótársaiknál.

2-14. ábra:  
Exportálás és vállalati karakterisztikák 
(%-os eltérés nem exportáló kkv-khoz képest)

Megjegyzés: Az oszlopok az exportáló vállalatok teljesítménybeli különbségét 
mutatják a nem exportálókhoz képest. ‒ A különbségek becslésénél figyelem-
be vettük a vállalat iparági besorolását, évet és a vállalat múltbeli karakterisz-
tikáit. Minden különbség szignifikáns 1%-os szignifikancia szinten.
Forrás: MNB számítás NAV és KSH adatok alapján.
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összefüggésre az egyik lehetséges magyarázat, hogy
azok a vállalatok választják az exportpiacra való
belépést, amelyek eleve nagyobbak, több tőkével
rendelkeznekéstermelékenyebbek,mertezekaválla-
latokmeg tudják fizetni az exportálással járó többlet-
költségeket.

Az exportáló vállalatok külföldi piacra lépés előtti
növekedésbeli eltérését a nem exportáló kkv-któl a
2-15.ábramutatja.Elmondható, hogy a legtöbb expor-
táló a az exportálást megelőző egy évben erőteljesen 
növekszik a nem exportálókhoz képest.Ateljesténye-
ző termelékenységben a szolgáltatás exportálók
növekednek legerőteljesebben a nem exportáló
kkv-khozképest,úgyrövid(6százalékkalgyorsabban),
mintközéptávon(8százalékkalgyorsabban).Ajövőbeli
exportálók a foglalkoztatottak számát és beruházásu-
kat is erőteljesen növelik exportpiacra lépésük előtt,
rövidtávonláthatóalegnagyobbkülönbségazáru-és
szolgáltatásexportálók esetén, a nem exportáló
kkv-khozképest.Ezamáremlítettújexportpiacitermé-
kekbevezetésévelfüggössze.
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2-15. ábra:  
Vállalati karakterisztikák változása az exportálást megelőző 
időszakban (%-os eltérés nem exportáló kkv-khoz képest)

Megjegyzés: Az oszlopok az exportáló vállalatok teljesítménybeli különb-
ségét mutatják a nem exportálókhoz képest az exportálást megelőző egy 
évben (rövid távon) vagy öt évben, egy évre vetítve (középtáv). A különb-
ségek becslésénél figyelembe vettük a vállalat iparági besorolását, évet és 
a vállalat múltbeli karakterisztikáit. Minden különbség szignifikáns 1%-os 
szignifikancia szinten.
Forrás: MNB számítás NAV és KSH adatok alapján.
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Medium term Short term

Ugyanakkor az exportálással a vállalatok tovább 
fejlődhetnek, az exportáló és nem exportáló kkv-k 
közötti teljesítménybeli eltérés akkor is észlelhető, ha 
figyelembe vesszük az exportálás elkezdése előtti 
vállalati különbségeket (2-16. ábra).

Rövidtávon,azexportpiacralépésutánavállalatokerőtel-
jesennövekednek,főlegazáru-ésszolgáltatásexportálók,
amelyekegyévvelazexportáláselkezdésétkövetően10
százalékkal gyorsabban növekednek a nem exportáló
kkv-knál.Azáru-ésszolgáltatásexportálókberuházásának
növekedése is lényegesenmeghaladjaanemexportáló-
kétésbármunkatermelékenységükközvetlenülazexpor-
táláselkezdéseutánvisszaesik,aztkövetőenközéptávon
növekszik. A teljes tényezőtermelékenységük úgy rövid,
mintközéptávonegyaránt2százalékkalgyorsabbannőa
nemexportálókéhozképest.Legerőteljesebbenviszonta
szolgáltatóexportáló vállalatok termelékenysége növek-
szikazexportáláselkezdéseutánésazaztkövetőévekben
isazexportálókkv-kközül.

2-16. ábra:  
Vállalati karakterisztikák változása az exportálást követő 
időszakban (%-os eltérés nem exportáló kkv-khoz képest)

Megjegyzés: Az oszlopok az exportáló vállalatok teljesítménybeli különb-
ségét mutatják a nem exportálókhoz képest az exportálás megkezdését 
követő egy évben (rövid távon) vagy öt évben, egy évre vetítve (középtáv). 
A különbségek becslésénél figyelembe vettük a vállalat iparági besorolá-
sát, évet és a vállalat múltbeli karakterisztikáit. Minden különbség szig-
nifikáns 1%-os szignifikancia szinten.
Forrás: MNB számítás NAV és KSH adatok alapján.
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Medium term Short term

Összességében elmondható, hogy az exportálást 
megelőző időszaki vállalati karakterisztikák figyelem-
be vétele mellett is az exportáló vállalatok jobban 
teljesítenek a nem exportáló vállalatokhoz képest, a 
szolgáltatásexport vagy a szolgáltatás- és áruexport 
pedig esetenként még több előnnyel jár az exportáló 
vállalatok számára, mint az áruexport. Becsléseink
készítésekorfigyelembevettükavállalatikarakteriszti-
kákat,amelyekazexportálássalegyidejűlegbefolyásol-
hatjákavállalatiteljesítményt,viszontszámostényező-
renem tudunkkontrollálni, ilyenpéldául a vállalatok
további nemzetközi tevékenysége és az azoknak
köszönhetőelőnyök,amelyrőlnemállrendelkezésünk-
reinformáció.

2-2. keretes írás: 
Kkv-k nemzetközi piacra lépése és szerepe a globális értékláncokban

Tanulmányunkbanakkvszektorexportbanvalórészvételételemezzükésazexportálássalösszefüggővállalati
tulajdonságokat, a vállalatok viszont más formában is kötődhetnek külpiacaikhoz. Az importálásnak
köszönhetőenissokatjavulhatavállalatoktermelékenysége,példáulkülföldigépberuházásnakvagyaköztes
termékekminőségénekéssokféleségénekköszönhetően.Aglobálisértékláncokbavalóbekapcsolódástovábbi
termelékenységet javító tudást és technológiai fejlődést jelenthet a kkv-k számáraés a termelési folyamat
hatékonyabbmegszervezését.
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Európaikkv-knemzetközipiacokonvalórészvételénekmódjátfoglaljaösszea2-17.ábra.Aközépvállalatok
nagyobbaránybanrendelkeznekkülföldikapcsolatokkal,mintakisebbméretkategóriábasoroltvállalatok.
Méretkategóriától függetlenül a külpiacra lépés leggyakoribb formájaazexportálásés importálás. Ezen
kívül a vállalatok egy része technológiai együttműködést vállalt külföldi vállalatokkal, vagy valamilyen
alvállalkozóikapcsolatbanvanazokkal.Összeségébenviszontamikrovállalatoktöbb,mint40százaléka,a
kisvállalatok közel 60 százaléka és a középvállalatok 70 százaléka rendelkezik valamilyen nemzetközi
kapcsolattal.

2-17. ábra:  
Kkv-k nemzetközi piacra lépése méretkategória szerint

Megjegyzés: Az adatok kkv-k kérdőíves felméréséből származnak, amelynek  
során közel 10 ezer európai kkv-t kérdeztek meg a 2006–2008-as időszakban.
Forrás: European Commission (2015), p. 17 alapján saját szerkesztés.
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Fontos még kitérnünk a kkv-k globális értékláncokban való szerepére, erre viszont nem rendelkezünk
közvetlenmérőszámmal.Aglobálisértékláncokbanvalórészvétellelakkv-kközelkerülhetnekanagyválla-
latokhoz,beszállítókkáválhatnak,aminekköszönhetőenanagyvállalatokáltalképviselttudáséstechnoló-
giatovábbgyűrűzhetakisvállalatikörbe.Jóközelítéstadnakazinput-outputtáblákbólszámoltkülkereske-
delemhazaihozzáadottértékénalapulómutatókaglobálisértékláncokbanvalóintegráltságra,viszontezek
azadatoknagykésésselállnakrendelkezésreésjellemzőennemvállalatiméretkategóriákszerint.

AzOECD,input-outputtáblákbólkiindulvaésfigyelembevéveavállalatiszektorheterogenitását,becslést
végzettagépjárműiparésapiaciszolgáltatásokközvetlenésközvetettexportjánakahazaihozzáadottérték
tartalmára a kkv-k esetén (2-18. ábra), amely a globális értékláncban való részvétel egyik lehetséges
mérőszáma (WTO, 2016). A közvetlen export a gépjárműiparban és a piaci szolgáltatások szektorban
működőkkv-kexportjáravonatkozik,amígazindirektexportazegyébágazatokbatartozókkv-kexportjára,
amelyekbeszállítóiazautóiparnakvagyapiaciszolgáltatóvállalatoknak.

A magyar kkv-k globális értékláncokban való részvétele kiemelkedő a piaci szolgáltatásokban. Agépjár-
műipariexport,amelyamagyarexportjelentősrészétadja,hazaihozzáadottértékénekkevesebb,mint30
százalékatulajdoníthatóakkv-knak,ahazaihozzáadottértéknagyrészétpedigamásiparágakbólbeszállí-
tóvállalatokadják.Apiaciszolgáltatásokbanviszontahazaihozzáadottérték85százalékakkv-knaktulaj-
donítható.Agépjárműiparralellentétben,aszolgáltatásokeseténazexporthazaihozzáadottértékének
jelentősrésze‒több,mint60százaléka‒aközvetlenexporthozköthető.
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2-18. ábra:  
Kkv-k hazai hozzáadott értéke az exportban (2009)

Megjegyzés: A közvetlen export a gépjárműipari és piaci szolgáltatások szektor-
ba sorolható kkv-k exportja. A közvetett export azon kkv-khoz köthető, amelyek 
beszállítói a gépjárműiparban vagy a szolgáltató szektoroknak.
Forrás: WTO (2016), p. 42‒43 alapján saját szerkesztés.

Összességébenelmondható,hogyanagyvállalatokhozhasonlóanakkv-kisjelentősnemzetközimozgástérrel
rendelkeznek. Exportjuk értéke méretükből adódóan sem éri el a nagyvállalatokét, viszont éppen kisebb
méretüknekésalkalmazkodóképességüknekköszönhetőengyorsantalálnakpiaciréseket(OECD,2008).Ígya
nagyvállalatokbeszállítóiváválhatnak,vagyegyébnemzetközipiacralépési lehetőségeketragadhatnakmeg.
Piaciszolgáltatásokeseténakkv-kszerepejelentősésezajövőbentovábbinövekedésilehetőségetjelenta
kisebbvállalatokszámára.

2.5. Exportálás, technológia- és tudásintenzitás

Arendelkezésünkreállóadatoknemtesziklehetővéa
kkv-k exportjának termék- vagy szolgáltatástípusok
szerintivizsgálatát,viszontavállalatokiparágakszerinti
besorolásával képet kaphatunk az általuk előállított
javakról. A feldolgozóipar és a piaci szolgáltatások
megbontásánálakétszámjegyűágazatoktechnológiai,
illetve tudásintenzitás szerinti Eurostat besorolását
vettükalapul,ésennekmegfelelőenképeztükatechno-
lógiai intenzitás szerinti4,a tudásintenzitás szerinti2
kategóriát.AtechnológiaiintenzitástazEurostataK+F
kiadások hozzáadott értékhez viszonyított aránya
alapján sorolta be,míg a tudásintenzitás a felsőfokú
végzettségűek arányán alapul. Ez a besorolás viszont
csakegyközelítéseavállalatokáltalelőállítotttermék-

portfóliónak, mert például a magas technológiájú
termékek nem feltétlenül csak magas technológiájú
komponensekbőlállnakésugyanezérvényesülatöbbi
termék/szolgáltatáskategóriaeseténis(OECD,2009).

A magasabb technológiai intenzitású termékek és az
árukkal szemben a szolgáltatások magasabb hozzá-
adott értéket képviselnek és ezáltal jobb növekedési
lehetőségetjelentenekakkv-kszámára.

Akkv-káltalexportáltárulegnagyobbrészeakevésbé
tudásintenzív és közepes-alacsony technológiájú. A
feldolgozóiparhoz és piaci szolgáltatásokhoz köthető
export megoszlását technológia- és tudásintenzitás
szerint a 2-19. ábramutatja.A kkv-k feldolgozóipari 
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exportjának közel háromnegyede közepes technoló-
giájú vállalatokhoz köthető. A közepesen-alacsony
technológiájúvállalatokexportjajelentialegnagyobb
részt a feldolgozóipari exporton belül.A szolgáltatá-
sok exportja leginkább kevésbé tudásintenzív, a piaci 
szolgáltató ágazatokhoz kapcsolódó export közel 90 
százaléka.Összességébenakkv-káruexportjaelmarad
a nagyvállalatok áruexportjától technológiai intenzi-
tásban, viszont a szolgáltató ágazatok exportjának
tudásintenzitás szerintiösszetételébennincs jelentős
különbséganagyvállalatokéskkv-kközött.

2-19. ábra:  
Nagyvállalatok és kkv-k exportjának megoszlása techno-
lógia- és tudásintenzitás szerint (2015)

Forrás: MNB számítás NAV és KSH adatok alapján.
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Teljesexportjukhozviszonyítvaamikrovállalatokesetén
átlagosanalegmagasabbatudásintenzívexportaránya,
ezvalószínűnéhánymagashozzáadottértékű szolgál-
tatást előállító vállalatnak tulajdonítható. 2010-től
viszont a tudásintenzív export aránya csökkenésnek
indult, az utóbbi két évben pedig 10 százalék körül
stagnált.Amikrovállalatokmagasésközepesenmagas
technológiájúexportja2és12százalékközöttalakult
éserőteljesencsökkent2013óta.

2-20. ábra:  
Mikrovállalatok tudás- és technológiaintenzív exportjá-
nak aránya teljes exportjukban

Forrás: MNB számítás NAV és KSH adatok alapján.
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tásúágazatokhozköthetőexportnövekedettazelmúlt
években,viszontatudásintenzívszolgáltatóiparágakba
sorolhatóvállalatokexportjacsökkent(2-21.ábra).

2-21. ábra:  
Kisvállalatok tudás- és technológiaintenzív exportjának 
aránya teljes exportjukban

Forrás: MNB számítás NAV és KSH adatok alapján.
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2-22. ábra:  
Középvállalatok tudás- és technológiaintenzív exportjá-
nak aránya teljes exportjukban

Forrás: MNB számítás NAV és KSH adatok alapján.
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Ahogyhaladunkfelfeleakkvméretkategóriákközött,a
technológiailagintenzívebbexportarányanövekszik,a
középvállalatoknál a legmagasabb, 20 és 25 százalék
közötti,amagasabbtechnológiaiágazatokhozköthető
export. Az utóbbi években viszont a közepesméretű
vállalatok esetén a legalacsonyabb a tudásintenzív
exportarányaatöbbivállalatiméretkategóriávalvaló
összehasonlításszerint(2-22.ábra).

Atechnológia-vagytudásintenzívágazatokbasorolha-
tó kkv-k exportja a teljes export alacsony hányadát
teszikiésbárezzelabesorolássalcsakegyhozzávető-
legesképetkapunkazexportálttermékekrőlésszolgál-
tatásokról elmondhatjuk, hogy ezeknek kis részét
jellemzimagashozzáadottérték.

2.6. Miért jelent kihívást a kkv-k számára az 
exportpiacra való belépés?

Láthattuk, hogy az exportálás számos előnnyel jár a
kkv-k számára, exportálást követően a vállalatok
gyorsabban növekednek és termelékenyebbé válnak.
Ennek ellenére a külkereskedelemben kevés kkv vesz
résztéseztfőlegazzalmagyarázhatjuk,hogyanagyvál-
lalatokhoz képest több akadályba ütköznek külföldi
piacralépéskor.Ennekafejezetnekacéljaakkv-kelőtt
állóexportpiacikihívásokáttekintése.

Azújabbpiacokfelderítéseésatermékekhezkapcsoló-
dó szabályozások megismerése magas fix költségeket
jelentenekavállalatokszámára,azexportált termékek
mennyiségétől függően pedig a vállalat szállítási és
logisztikaiköltségeinövekednek.A legtöbb exportálást 
nehezítő tényező a vállalatok méretéből adódik és ezek 
a humán tőke hiányához, finanszírozáshoz és korláto-
zott információ hozzáféréshez köthetőek (Cernat és 
szerzőtársai, 2014).Akkv-kanagyvállalatokhozképest
nehezebbentudnakalkalmaznimagasanképzettmunka-
erőtésavállalatszervezésre,munkafolyamatokoptima-
lizálásáraiskevéserőforrásjut.Abelső,vállalatikorláto-
konkívülakkv-kszámoskülsőkorlátbaisütköznek.

2-23. ábra:  
Vállalati korlátok a kkv-k külpiacra lépésében

Megjegyzés: a fenti ábra adatforrása egy 2009-es, EU kkv-kat érintő kérdő-
íves felmérés, amelynek során 9480 vállalatot kérdeztek meg az egyes kor-
látok jelentőségéről egy 1-től 5-ig terjedő skálán (1-nem fontos, 5-nagyon 
fontos). Az ábra az átlagos pontszámot mutatja a vállalatok esetén.
Forrás: European Commission (2015), p. 59. alapján.
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A 2-23. ábra az EU-banműködő kkv-k belső, vállalati
sajátosságokbóléshatékonytalanságábóleredőexpor-
tálásinehézségeitmutatjakülpiacrabelépnitervezőés
már külkereskedő vállalatokra. Közepesnél erősebb
visszahúzó tényező a vállalat termékeinek ára, amely
számos költséget magában foglal, viszont tükrözi az
egyes inputok felhasználásának hatékonyságát is,
amelyakkv-keseténköztudottanalacsonyabb,minta
nagyvállalatoknál. Eleve amegfelelő inputok alkalma-
zása, legyen szóképzettmunkaerőről vagynyersanya-
gokról és köztes termékekről nehézséget okozhat az
exportálókkv-knak.Anemzetközipiacralépéstovábbi
költségeketjelentavállalatokszámáraahazaitermelé-
si költségekmellett,mivel a termékeik szabályozások-
nakésstandardoknakkellmegfeleljenek,amelyekakár
célországonkéntisváltozhatnak.Amegfelelőtermékek
előállításához a vállalatok új technológiába kell
beruházzanak,vagytermelésifolyamatukatkellkorsze-
rűsítsék, logisztikai rendszerüket kiépítsék.Magasabb
minőségűtermékekelőállításaiskövetelményleheta
külpiacravalóbelépéskor.Azemlítetttényezőkönkívül
a nyelvi korlátok is nehézséget jelentenek exportálás
vagy importálásesetén,ezekaköltségekpedigarány-
talanulmagasabbak kkv-k esetén,mint a nagyvállala-
toknál.Abelépéselőttállóvállalatokafelsoroltkorlá-
toknak nagyobb jelentőséget tulajdonítanak, mint a
márkülpiaconaktívvállalatok.Abelsőkorlátoknagyjá-
ból egyforma mértékben fontosak a kkv-k esetén
méretkategóriaszerintibontásban(2-24.ábra).

2-24. ábra:  
Vállalati korlátok a kkv-k külpiacra lépésében méretka-
tegória szerint

Megjegyzés: a fenti ábra adatforrása egy 2009-es, EU kkv-kat érintő kérdőí-
ves felmérés, melynek során 9480 vállalatot kérdeztek meg az egyes korlátok 
jelentőségéről egy 1-től 5-ig terjedő skálán (1-nem fontos, 5-nagyon fontos). 
Az ábra az átlagos pontszámot mutatja a vállalatok esetén. 
Forrás: European Commission (2015), p. 58. alapján.
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A vállalati sajátosságokból eredő korlátok mellett a
kkv-kszámoskülsőkorláttalisszembesülnekkülpiacra
lépéskor.Ezeknekakorlátoknakagyakoriságátfoglalja
összea2-25.ábra,aszerint,hogyazEU-valvagyEU-n
kívüliországokkalkülkereskednek.Azegyikleggyakrab-
banjelentkezőkorlátazEUpiacáratermelővállalatok
eseténatőkehiány,támogatottsághiánya,azinformá-
cióhozvalóhozzáférésköltségességeésegyébkülpiac-
cal összefüggő adminisztratív költségek. A távolabbi
partnerországokkal kereskedő kkv-k jellemzően
gyakrabbanütköznektarifaésnemtarifajellegűkülke-
reskedelmi korlátozásokba és számukra nagyobb
kihívástjelentenekazeltérőjogszabályokéskulturális
különbségek. A megkérdezett kkv-k nagyon alacsony
hányada,nagyjából10százalékaszámáranemokoznak
nehézségek a külső korlátok a nemzetközi piacokra
valólépéskor.

A felsorolt külkereskedelmi korlátok általában a
legtöbb külpiacra lépő vállalatot érintik, viszont
néhánykorlát‒ ide sorolhatóakpéldául a jogi szabá-
lyozások és egyéb terméket érintő szabályozások ‒ 
aránytalanulnagynehézséget jelent a kkv-k számára
méretükbőladódóan.Ezekenaterületekenakkv-knak
nyújtotttámogatásösztönözhetiakkv-katazexportpi-
acra lépésben,újcélországokelérésébenésexportin-
tenzitásuknövelésében.

2-25. ábra:  
Külső korlátok a kkv-k export piacra lépésekor

Megjegyzés: a fenti ábra adatforrása egy 2009-es, EU kkv-kat érintő kérdőí-
ves felmérés, amelynek során 9480 vállalatot kérdeztek meg az egyes korlá-
tok meglétéről. Az ábra az igennel válaszolók százalékát mutatja.
Forrás: European Commission (2015), p. 60. alapján.
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3. A technológiai változás hatásai a 
munkaerőpiacra
A fejezet a nyolcvanas évek óta végbement munkapiaci változásokat tárgyalja. Kutatások bizonyítják, hogy a 
fejlett országokban a béregyenlőtlenség nagymértékben megnőtt. A nyolcvanas években a dolgozók végzettsége 
meghatározta a bérek növekedését: minél magasabb képzettséggel rendelkezett egy dolgozó, annál nagyobb 
bérnövekményre számíthatott. Ez megváltozott a kilencvenes évek elejétől, amikor nemcsak a magasan képzett 
dolgozók bérei emelkedtek nagymértékben, hanem a legalacsonyabb képzettséggel bíró dolgozóké is, akik 
jellemzően személyi szolgáltatásokat nyújtanak (például sofőrök, takarítók, kozmetikusok). A közepes képzettségű 
dolgozók – akik többnyire szakmunkások és gyárakban dolgoznak – bérszínvonala lemaradt a többi dolgozó 
keresetétől. Megvizsgálva az ilyen dolgozók jelenlétét a munkapiacon azt találjuk, hogy nemcsak bérezésük, 
hanem foglalkoztatáson belüli arányuk is lecsökkent.

A jelenség mögött több tényezőt lehet azonosítani (globalizáció, illetve a munkapiaci intézmények változása), mi 
viszont ebben a fejezetben az információs és kommunikációs technológiák (IKT-k) elterjedésének a munkaerőpiaci 
polarizációra gyakorolt hatását mutatjuk be. A számítástechnika fejlődése nagy hatással volt a kommunikációs 
módszerekre és a robotika fejlődésére, aminek következménye az lett, hogy az egyre olcsóbb ipari robotok 
költséghatékonyabban tudták elvégezni a szakmunkások feladatait. Ezért az őket érintő munkakereslet csökkent. 
A magasan képzettek képességei viszont kiegészítik az új technológiát, vagyis termelékenységük nő – ezért a 
kereslet irányukban megnőtt. Ez a mechanizmus annak ellenére megnövelte a magasabban képzett egyének bérét, 
hogy közben a felsőoktatási expanzió következtében az ilyen dolgozók kínálata is érdemben emelkedett. A 
béreloszlás alsó részének béremelkedése abból fakad, hogy a magasabban képzett dolgozók szolgáltatások iránti 
kereslete dinamikusan bővült reáljövedelmük emelkedésével, ami megnövelte a szolgáltató szektorban dolgozó 
munkások iránt a keresletet és a béreket is. Azonban ebben a dolgozói szegmensben nemcsak az alacsony 
végzettséggel bíró dolgozók vannak, hanem állásaikat elveszített szakmunkások is kénytelenek itt keresni munkát, 
a növekvő kínálat pedig bércsökkentő hatással jár.

A magyar munkapiacon is megfigyelhető a foglalkozások átrendeződése. 1994 és 2000 között az alacsonyan és 
közepesen képzett dolgozók aránya megnőtt, ami azzal magyarázható, hogy a nagy, multinacionális vállalatok 
bejövetele Magyarországra megnövelte a szakmunkások iránti keresletet. A bérek viszont egyenes arányban 
nőttek a képzettséggel: minél magasabb volt egy dolgozó iskolában töltött éveinek száma, annál nagyobb 
bérnövekményre számíthatott. Ez a trend megváltozott a 21. század elején. Mint sok más országban, létrejön itt 
is a munkapiac polarizációja, vagyis mind az alacsonyan, mind a magasan képzett dolgozók megnövelik 
részesedésüket a közepesen képzettek hátrányára. A bérek azonban nem polarizálódtak. 2000 és 2015 között az 
alacsony képzettségű dolgozók bérei jobban nőttek, mint a magasabban képzetteké, aminek két lehetséges okát 
látjuk. Az egyik a minimálbér nagyarányú emelése ebben az időszakban. A másik pedig a felsőoktatási expanzió, 
ami moderálta a magasan képzett dolgozók béreit annak ellenére, hogy a kereslet irántuk megnőtt.

A fejezet tárgyalja, hogy a felgyorsuló technológiai fejlődés milyen változásokat hoz az elkövetkező években. 
A kutatások azt valószínűsítik, hogy ami eddig a termelésben történt, az áttevődik a szolgáltatások piacára. A 
robotizáció olyan szintre fejlődik, hogy nemcsak a mechanikus és ismétlődő feladatokat, hanem az ennél 
bonyolultabbakat is meg tudják oldani robotokkal (lásd például a vezető nélküli gépkocsik térnyerését).

Az IKT térnyerését tényként kell kezelni, de vannak lehetőségek arra, hogy a munkapiacon lecsapódó negatív 
folyamatokat a kormányzat csökkentse. Ezek közül a legfontosabbak a kis- és középvállalatok innovációs 
tevékenységének hatékony támogatása, valamint a képzési rendszer átalakítása és kiterjesztése. Minél többen 
tanuljanak sokat, vagyis nőjön az érettségizettek és a felsőoktatásban részt vevők aránya és az élethosszig tartó 
tanulásban részt vevők száma is bővüljön. Az oktatás minőségének növelése is fontos, hogy olyan képességeket 
adjon, amelyek rugalmassá teszik a munkavállalókat és ezáltal képesek lesznek szakmát váltani szükség esetén.
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„A munka egyre kevésbé lesz fontos...a gépek egyre több dolgozót 
helyettesítenek majd. Nem hiszem, hogy az új iparágak mindenkit 
alkalmazni fognak, aki munkát szeretne.  

(Labor will become less and less important... More and more 
workers will be replaced by machines. I do not see that new 
industries can employ everybody who wants a job).” 

Wassily Leontief (1952), idézi Acemoglu és Restrepo (2017)

3.1. A munkapiacon végbement változások az 
elmúlt 35 évben
Habár Leontief meglátására még harminc évig várni
kellett, a nyolcvanas évek elején megkezdődött, és
máigtartóúj,információséskommunikációstechnoló-
giák(IKT-k)megjelenésealapvetőváltozásokatgerjesz-
tett a világ összes országában. Az egyik legfontosabb
változás a munkapiacon zajlott le. Jelen fejezet azt
tárgyalja,hogyazegyesmunkafolyamatokrobotizálása
ésazegyrehatékonyabbinformációgyűjtőéskommu-
nikációtelősegítőtechnológiákmilyenhatássalvoltak
amunkapiacszerkezetéreazutóbbi35évben.

Afejlettországokmunkapiacainnagyléptékűváltozások
mentekvégbe.Amintaztebbena fejezetbenbemutat-
juk, a nyolcvanas évekkel kezdődően a különböző
végzettségűdolgozókközöttabéregyenlőtlenségnagyon
megnőtt, illetve egyes foglalkozások iránt a kereslet is
megváltozott.

3-1. ábra:  
A keresetek változása az Egyesült Államokban,  
1963‒2008

Forrás: Acemoglu és Autor.

Amintaz3-1.ábrabemutatja,azutóbbiévtizedekben
amagaskeresetűdolgozókbéreazEgyesültÁllamok-
ban sokkal jobban megnőtt, mint a közepes vagy
alacsonybérűdolgozóké.Akülönbségalegmagasabb
végzettségűésa legkevésbéképzettdolgozókközött
drámai:míga90.percentilisbenelhelyezkedődolgo-
zó reálbére több mint 60 százalékkal nőtt, az 50.
percentiliscsak30százalékkal,a10.percentilispedig
még kevesebbel, 25 százalékkal nőtt. (Acemoglu és
Autor, 2011). A nagyon magas és nagyon alacsony
keresetek között tehát a különbség nagyjából 35
százalékkalnőtt.Azábránlátszik,hogyanagyegyen-
lőtlenség-növekedésahetvenesévekvégén–anyolc-
vanasévekelejénkezdődött.

EzekamunkapiacifolyamatoknemcsupánazEgyesült
Államokban mentek végbe. Katz és Autor (1999)
összefoglalja 16 fejlett országban a magas és az
alacsonybérűdolgozókközöttibérkülönbséget,ésazt
találja, hogy az egyenlőtlenség többnyire megnőtt,
habár jóval kisebb mértékben, mint az Egyesült
Államokban.Aszerzőkaztakövetkeztetéstvonjákle,
hogyamögöttesgazdaságifolyamatok(amitrészlete-
sen tárgyalunk alább) hasonlítanak arra, ami az
Egyesült Államokban játszódott le, de amunkapiaci
intézményekcsökkentenitudjákazegyenlőtlenséget.
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3.2. Magyarázatok

3-2. ábra:   
A foglalkoztatási arányok és keresetek változása az 
Egyesült Államokban, foglalkozási csoportok szerint, 
1980‒2005

Forrás: Autor és Dorn (2013).
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A másik nagy változás a foglalkozások szintjén ment
végbe.A3-2.ábrabemutatja,hogyakülönbözőfoglal-
kozások(3jegyűFEORbeosztásszerint)arányaésbére
milyen mértékben változott a munkapiacon 1980 és
2005 között annak függvényében, hogy a periódus
kezdeténafoglalkozásabéreloszláshányadikpercenti-
lisébenhelyezkedettel(AutorésDorn,2013).Azelosz-
lástetejéntermészetesenazokafoglalkozásokvannak,
amelyekhez felsőfokú végzettség szükséges (például
mérnökök, ügyvédek). A közepes bérezésű foglalkozá-
sokatnagyrésztipariszakmunkásoktöltikbe,valamint
az irodai munkát végző, felsőfokú végzettséget nem
igénylő állásokban tevékenykedő dolgozók. Ezzel
szembenazalacsonybérezésű foglalkozások jellemző-
enszolgáltatásokatnyújtó,felsőfokúképzettségetnem
igénylőtevékenységek(példáulsofőrök,takarítók).Az
ábraaztmutatja,hogymindamagasképzettséget(és
ezáltalmagasbért),mindazalacsonyat igénylőfoglal-
kozásokarányamegnőttamunkapiacon1980és2005
között,mígaz időszakkezdeténközepesbérezésűnek
számítófoglalkozásokarányalecsökkent.Ezaváltozás
abérekbenismegmutatkozik:amagasésazalacsony
bérezésű foglalkozások sokkal nagyobb mértékben
növeltékbéreiketa25évalatt,mindaközepesbérezé-
sűek.Összefoglalvaakétábrát,aztmondhatjuk,hogya
magasképzettségűeksokkalnagyobbbérelőnytszerez-
tek,mintaközepesenvagyalacsonyanképzettdolgo-
zók,ésleginkábbaközepesenképzettdolgozókvesztet-
tékelmunkahelyeiketésazőbérüknőtta legkisebb
mértékben.Ismétegyolyanjelenségrőlvanszó,amiaz
egészfejlettvilágotérinti:Goosésszerzőtársai(2009)
hasonlóváltozásokatészlelnek16kontinentáliseurópai
országban.

Két,egymássalösszefüggőjelenségrekelltehátmagya-
rázatotadjanakaközgazdaságtanelméletiművelői.Azt
látjukafejlettországokadatain,hogyabéregyenlőtlen-
ségekmegnőttek,ésez a képzettséggel vanösszefüg-
gésben: mind a magas, mind az alacsony keresetű
foglalkozások relatívmérete és bérezése jobban nőtt,
mindaközepeskeresetűeké.

Három lehetséges magyarázatot nyújt a közgazdaság-
tan erre a jelenségre: a technológiai változás, a globa-
lizáció felfutása és változások az olyan munkapiaci 
intézményekben, mint a minimálbér és a szakszerve-
zetek hatása.Azalábbiakbanrészletesentárgyaljuka
technológiai változás hatásait és érintjük a kétmásik
jelenségetis.
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3.2.1. A TINBERGEN-FÉLE VERSENY AZ 
OKTATÁS ÉS A TECHNOLÓGIA KÖZÖTT

A bérváltozásokat a dolgozók képzettségi szintjének
függvényében Tinbergen (1974) modelljére támasz-
kodvatárgyalják,amintKatzésMurphy(1992)használt
először arra, hogy megmagyarázza a nyolcvanas
évekbenvégbementváltozásokat.23Amodellszerintaz
egyetemet végzettek bérelőnyét az alacsonyabban
képzettekbérszínvonalához képest a relatívmunkake-
reslethatározzameg(vagyisaz,hogymilyenarányban
akarnak a munkáltatók magasan képzett munkaerőt
alkalmazni).Reális azt is feltételezni, hogy a két dolgo-
zó típus kiegészíti egymást a termelésben.Egyvállala-
tonbelülisegyüttfoglalkoztatjákamagasanésalacso-
nyan képzett dolgozókat (még egy szoftverfejlesztő
cégben is szükség van kiszolgáló személyzetre), de a
nemzetgazdaság szintjén is fennáll ez, mivel egy
magasanképzettdolgozónak szükségevankülönböző
termékekre és szolgáltatásokra munkája során, amit
középfokúvégzettséggelbíródolgozókállítanakelő.

Amennyiben olyan technológiát vezetnek be, amely 
megnöveli a felsőfokú dolgozók termelékenységét 
(például számítógép sokkal hatékonyabbá tesz egy
tervezőt,mintegygépkezelőt),az egyetemi bérprémi-
um megnő.24 Azértnőmeg,mivelazújtechnológiaés
a képzett dolgozók kiegészítik egymást a termelési
folyamatban és ezért a képzett dolgozókat érintő
munkakeresletmegnő(aképzetlendolgozókkeresleté-
hezképest).Azonbanmégegyfolyamatközrejátszikaz
egyetemi bérprémium alakulásában, ami a felsőfokú
végzettségűek arányának változása. Ha felsőoktatási
expanzió van a gazdaságban (amint az lejátszódott a
fejlettországokbanésEurópaegészébenis)afelsőfokú
végzettségű dolgozók kínálata megnő, ami mérsékli
béreiket. Amennyiben a termelési folyamatok nem
változnak, az egyre növekvő képzett dolgozói kínálat-
nakcsökkenteniekellettvolnaazegyetemibérprémiu-
mot.Mivelennekazellenkezőjetörtént,azt valószínű-
síthetjük, hogy a technológiai fejlődés sokkal nagyobb 
változásokat indukált a munkapiacon, minthogy azt a 
felsőoktatási expanzió ellensúlyozhatta volna.

23 AmodellkiválóösszefoglalásamegtalálhatóAcemogluésAutor(2011)
tanulmányában.
24 Mivel az egyéni termelékenységet általában nem lehet mérni, az
elméletet tesztelő empirikus tanulmányok elsősorban a bérek változásait
elemzikésatermelékenységetnem,vagyvállalatiszintenmérik.

3.2.2. A TINBERGEN MODELL MÓDOSÍTÁSA25

A fent tárgyalt modell alkalmas arra, hogy egyszerű
munkakeresleti és kínálati változások segítségével
megmagyarázza,hogymiértnövekedettmegabéregyen-
lőtlenség a felsőfokú és az alacsonyabb képzettségű
dolgozókközött.Azonbannem tudja megmagyarázni a 
munkapiacon a kilencvenes években végbement válto-
zásokat, azaz azt, hogy az alacsony és a magas képzett-
ségű dolgozók bére nő, míg a közepesen képzettek 
relatív foglalkoztatása és bére is csökken. Tinbergen
elméletétkissékiegészítveazonbanmagyarázatotkapha-
tunkarra,hogymitőljönlétreapolarizációamunkapia-
con.Azelőzőmodellképzett-képzetlenfelosztásátfinomít-
jukúgy,hogyaképzetlenmunkaerőtkétcsoportraosztjuk,
amelyekabbankülönböznekegymástól,hogyfoglalkozá-
sukmennyireállrutinfeladatokból.A„rutinfeladat”ebben
a kontextusban nem azt jelenti, hogy egyszerű őket
elvégezni,hanemhogyatevékenységfelbonthatóolyan
részfeladatokra,amelyeketmindigugyanúgykellelvégez-
ni, és időben ismétlődnek. Egyautóvillamossági szerelő
mindigugyanaztazalkatrésztugyanolyanmódonteszibe
akészülőautóba;egybankiügyintézővagyüzletipénztá-
rosmunkájaisismétlődőésjólmeghatározottszabályok-
hozkötött.Ezzelszembenegysofőrvagyegytakarító(és
számos, szolgáltatási szektorban tevékenykedő ember)
minden esetben más helyzetben találja magát, habár
munkája kevesebb szakértelmet igényel,mint egy gyári
szakmunkásé vagy egy fiatal jogászé. Az alacsonyan 
képzett, szolgáltatási szektorban dolgozók általában a 
béreloszlás alján helyezkednek el, rutinfeladatokból álló 
foglalkozások a közepén, míg a béreloszlás felső részén a 
felsőfokú végzettségűek vannak. 

Mivel a robotok képesek elvégezni szabályokhoz kötött
ismétlődő rutinfeladatokat, az ilyen feladatokat ellátó
foglakozásokarányacsökken,ahogyazIKTegyreolcsóbb
lesz.Afelsőfokúvégzettségetigénylőmunkahelyekáltalá-
banhatékonyabbaklesznekazIKThatásáraéskiegészítik
aztatermelésben,mivelajókommunikációésazadatok-
hozvalóhozzáférésmegkönnyítiéshatékonyabbáteszia
vezetők,mérnökök,elemzőkmunkáját.A szolgáltatásban 
dolgozó alacsony képzettséggel bíró munkások feladatai 
nem, vagy csak nagyon nehezen gépesíthetők, mert 
általában komplex kommunikációs készségekre van 
szükség (példáulegyfodrászvagyegykozmetikuseseté-
ben) és bonyolult, állandóan változómintákat kell felis-
merni(egytakarítómindigmásképpenberendezetthelyi-
ségekettakarít).Mivel a robotok ezt a két készséget nem, 
vagyis egyelőre nehezen képesek elvégezni(Brynjolfsson
ésMcAfee,2014),a szolgáltatásban dolgozó alacsonyan 

25 EzarészAutorésDorn(2013)tanulmányáratámaszkodik.
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képzett emberek termelékenységét nem érintette jelen-
tősen az IKT bevezetése. A közvetett munkapiaci 
hatásoktól viszont ezek a dolgozók sincsenek biztosítva. 
Mivelazeddigrutinmunkátvégzőkegyrenagyobbarány-
banveszítikelmunkahelyeiketésazegyetemetvégzettek
foglalkozásait nem tudják elvégezni, ők is amunkapiac
alsószegmensébenkeresnekállástésezáltalversenytár-
sailesznekazeddigisszolgáltatásokatnyújtódolgozóknak.
Ezt a hatást azonban ellensúlyozza a megnövekedett 
kereslet a szolgáltatások iránt, amelyet a felsőfokú 
végzettségűek magas bérei generálnak, és az, hogy a 
termékek ára általában csökken (mivel olcsóbban lehet 
őket előállítani az IKT segítségével). 

Mindent összevetve, két folyamat megy végbe az IKT
térnyerésébőlkifolyólag.A robotok kiszorítják a munka-
piacról a közepesen képzett, rutinfeladatokat végző 
munkásokat (akik jellemzően a feldolgozóiparban vagy
irodákban tevékenykednek).A megnövekedett termelé-
kenység azonban többletjövedelmet generál, ami 
megnöveli a szolgáltatások iránti keresletet, és ezen 
keresztül a munkakeresletet a szolgáltatásokat elvégző 
dolgozók iránt.Mivelaképzettdolgozókbéreismegnő
(mert képességeik jól kiegészítik az új technológiát), a
munkapiacpolarizálódik:mindamagasan,mindazalacso-
nyanképzettdolgozókirántikeresletmegnő,amimagával
vonja béreik növekedését (utóbbi akkor jön létre, ha a
többletkereslet a szolgáltatások piacán nagyobb hatású,
mintatöbbletkínálatazalacsonyanképzettfoglalkozások
munkapiacán). A béreloszlás közepén elhelyezkedő, 
rutinfeladatokat ellátó dolgozók aránya a munkapiacon 
viszont csökken és béreik sem nőnek számottevően.

Eddig az egyenlőtlenség növekedését tárgyaltuk, de
természetesenszinténnagyonfontoskérdésaz is,hogy
mitörténtazaggregáltfoglalkoztatással?Feltételezhetjük
azt,hogymivelazújtechnológiáklecserélikaközepesen
képzett munkaerőt, az IKT térnyerése munkahelyek
elvesztéséhez, akár tömegesmunkanélküliség kialakulá-
sáhozvezet(Pissarides,2017).Ennekmegfelelőenegyre
gyakrabban jelennekmeg a közgazdasági szakirodalom-
banolyanelemzések,amelyekatechnikaifejlődésneka
foglalkoztatásragyakoroltáltalánoshatásaitvizsgálják.A 
technikai fejlesztések már az ipari forradalom kezdetén 
sokak számára munkahelyük elvesztésének veszélyét 
jelentették; gondoljunk például a ludditákra, akik a 19.
századelejéngépeketromboltakattólvalófélelmükben,
hogyelterjedésükmiattelveszítikmunkájukat.Nemcsak
a dolgozók, hanem a közgazdaságtan legjobb kutatói is
féltekagépekhatásaitól:errejópéldaafejezetmottója,
ami Wassily Leontief tollából származik (akit 1973-ban
Nobel-díjjaljutalmaztak).

A kutatások találtak bizonyítékot arra nézve, hogy a 
robotizálás és az internet elterjedése kauzális hatással 
van a munkapiacra.  Acemoglu és Restrepo (2017) az
EgyesültÁllamokatelemzi,ésazttalálja,hogyarobotok
elterjedésecsökkentiadolgozóilétszámot:ha egy kistér-
ségekben („commuting zone”) ezer dolgozóra eggyel 
több ipari robot jut, a dolgozók száma nagyjából 0,3 
százalékkal, a bérek pedig 0,7 százalékkal csökkennek. Ez 
a hatás jellemzően a feldolgozóipari, felsőfokú végzett-
séggel nem rendelkező dolgozókat sújtja, de érdekes 
módon nem növeli az egyéb dolgozók elhelyezkedési 
esélyeit.  

Más elemzések sokkal kisebb hatásokat mérnek.Graetz
ésMichaels(2015)nemtalálaggregáltnegatívhatásokat
amunkaerőre17európaiuniósésegyébfejlettországban.
A rutinfeladatokat ellátó dolgozókra azonban negatív, de 
viszonylag kis hatásokat azonosítottak a szerzők. 

Nemcsak a robotok, hanem az információs technológia
elterjedése isbefolyásolhatjaamunkaerőösszetételétés
béreit.Akermanésszerzőtársai(2015)azttalálják, hogy az 
szélessávú internet elterjedése Norvégiában csökkentette 
az alacsonyan képzett dolgozók munkapiaci esélyeit, de 
ugyanakkor megnövelte a magasan képzett dolgozókét. 

VégülAutorésSolomons (2017)a termelékenységésa
foglalkoztatottság kapcsolatát vizsgálva 19 fejlettország-
ban azt találják, hogy azokban az iparágakban, ahol a 
termelékenység nőtt (aminek oka valószínűleg a számí-
tástechnika alkalmazása), valóban csökkent a dolgozók 
létszáma, azonban ezt a csökkenést kiegyenlítette a 
foglalkoztatás növekedése más iparágakban (ugyanab-
ban az országban).Ennekokaaz,hogyanövekvőterme-
lékenység egy adott iparágban megnöveli a béreket,
amely átterjedési hatásokat generál más iparágakra a
megnövekedettfogyasztásonkeresztül. Ennekkövetkez-
tébenamunkaerőirántikeresletnemcsökkenatermelé-
kenyországokban.Azonban – amint azt mi is bemutat-
tuk – a munkaerő összetétele változik: a közepes 
képzettséghez kötött ipari munkahelyek aránya csökken, 
és helyét átveszik a szolgáltatások.  A termelékenység
növekedéstehátközvetvehozzájárulamunkapiacipolari-
zációhoz.

Elmondhatjuktehát,hogyarendelkezésreállóelemzések
arrautalnak,hogyazIKTelterjedésevalóbancsökkentia
rutinfeladatokat végző dolgozók iránti keresletet.  Az
pedignemegyértelmű,hogy azúj technológiákmilyen
hatássalvannakazaggregáltfoglalkoztatottságraéshogy
növelik-e a nem szabványosítható, általában személyi
szolgáltatásokhozkapcsolódófoglalkozásokatűzőmunká-
sokelhelyezkedésiesélyeit.
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3.2.3. ALTERNATÍV MAGYARÁZATOK: A 
GLOBALIZÁCIÓ ÉS MUNKAPIACI 
INTÉZMÉNYEK

A fenti elméletek koherensmagyarázatot adnak arra,
hogymiértment végbe apolarizáció amunkapiacon,
azonban biztosan a technológiai fejlődés áll ennek a
hátterében? Van egy másik nagy folyamat, amely
szinténazutóbbi25évbenmentvégbeésugyanazoka
hatásaiamunkapiacra,mintazIKT-nak.Ezanemzetkö-
zi kereskedelem felfutása. Mivel a kereskedelemben 
részt vevő termékeket túlnyomó részben a feldolgo-
zóipar állítja elő (egészen a legutóbbi időkig), az 
importverseny az ilyen vállalatok tipikus foglalkozásai 
iránti belföldi keresletet csökkenti a fejlett országok-
ban.Ezek a dolgozók pedig a szakképzett munkások 
és gépkezelők, vagyis a globalizáció ugyanazokat a 
szakmákat sújtja, mint az IKT térnyerése. Valóban,
Autor és szerzőtársai (2013) azt találják, hogy az 
Egyesült Államokban a feldolgozóipari foglalkoztatás 
jobban csökkent azokban a régiókban, amelyek ki 
voltak téve a kínai importnak és a külkereskedelem 
által indukált verseny okozza a feldolgozóiparban 
végbement dolgozói létszámcsökkenés egynegyedét.

Elmondhatjuktehát,hogya nemzetközi verseny felfu-
tása hasonló munkapiaci hatásokat vált ki, mint a 
technológiai változás.Dehatúllépünkakülkereskede-
lemközvetlenhatásain,felkelltegyükaztakérdéstis,
hogymiokoztaazországokközöttikereskedelemésa
multinacionális vállalatok ilyen mértékű kitelepítését
egyes fejlődő országokba? Baldwin (2016) hosszan 
taglalja, hogy a fejlett kommunikációs technológiák 
nélkül ez a folyamat nem jöhetett volna létre. Tehát a 
globalizációt szintén a technológiai változás mozgatja.

Amásikbizonyítékotarra,hogyazIKThúzódik-emega
munkapiaci változások mögött, a fejlődő országok
munkapiacainakelemzéseadhatjameg.Amennyibena
globalizáció a hajtóereje a változásoknak, akkor
ezekben az országokban nem kellene változásokat
tapasztaljunk,mivelaglobalizációaziparimunkahelye-
ket éppen a fejlődő országokba telepítette a magas
bérezésű,fejlettgazdasággalrendelkezőországokból.A
3-3. ábra bemutatja a foglalkozási arányok változását
1995és2012közöttamagasan,közepesenésalacso-
nyan képzett dolgozók esetében. Azt látjuk, hogy a 
munkapiaci polarizáció a fejlődő országokban is elkez-
dődött és a közepesen képzett, többnyire rutinfelada-
tokat ellátó munkaerő aránya csökkent, de ez a folya-
mat nem mindenütt ment végbe.Kínában,Etiópiában
ésnéhánylatin-amerikaiországbanpéldáulezadolgo-
zói kategórianemcsökkentettearányát az elmúlt két

évtizedben (World Bank, 2016).26 Ennek egyik oka
valóban a globalizáció lehet, a másik pedig az, hogy
mivelazemberekgépekkelvalóhelyettesítésefügga
két termelési tényezőrelatívárától,azokbanazorszá-
gokban,aholamunkaerőolcsó,kevésbéhelyettesítik
gépekkeladolgozókat.

3-3. ábra:   
Éves átlagos foglalkoztatási arányok a fejlődő országokban

Forrás: World Bank (2016).

26 Mivel Kína részesedése a feldolgozóipari termelésből nagyon nagy,
lehetséges lenne, hogy a többi ország rutin munkaerejének csökkenése
csupán azért történt, mert Kínába szervezték a rutinmunka nagy részét.
AVilágbank tanulmánya azonbanmegjegyzi, hogy ebben az országban is
elsősorban a mezőgazdaság gépesítése az oka a rutin munkaerő relatív
növekedésének(WorldBank,2016).
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A béregyenlőtlenség harmadik okának (az IKT és a
globalizációmellett) amunkapiaci intézmények válto-
zásaitvélik.Card és DiNardo (2002) szerint az Egyesült 
Államokban a minimálbér csökkenése a nyolcvanas 
években és a szakszervezetek visszaszorulása sokat 
megmagyaráz a béregyenlőtlenség növekedéséből. 
Autorésszerzőtársai(2008)azonban kimutatják, hogy 
a munkapiaci intézmények nem tudják megmagyaráz-
ni a legmagasabb bérek nagy növekedési rátáját 
(mivel ezt a minimálbér biztosan nem befolyásolja)
valamintamunkapiacpolarizációját.Azatény,hogya

polarizációszinteazösszesfejlettországban,ésafejlő-
dő országok nagy részében is végbement, sem azt
sugallja, hogy a munkapiaci intézmények vannak a
jelenségmögött,mivelezekországonkéntkülönböznek
egymástól.

Többmagyarázatléteziktehátanagymunkapiaciválto-
zásokmagyarázatára,ésvalószínűlegmindegyikhatott
abéregyenlőtlenségreésakülönbözőjellegűfoglalko-
zásokarányánakmegváltozására.Azelméletiésempiri-
kus szakirodalom szerintünk azt sugallja, hogy ezek
közülalegfontosabbmagyarázatazIKTfelfutása.

3.3. Hazai folyamatok

Térjünkráamagyarországimunkapiacvizsgálatára,és
nézzükmeg, hogymegtaláljuk-e itt is a világ számos
országában fellelhető változásokat. A közszférát kizár-
jukazelemzésbőléscsakavállalatoknáldolgozóalkal-
mazottakbéreitelemezzük,mivelaközszféradolgozói-
nak béreit nem a munkapiaci kereslet és kínálat
határozzameg.27Elemzésünket1994-benkezdjük,hogy
elég időt öleljünk fel ahhoz, hogymegfigyelhessük a
hosszú-távú változásokat a munkapiacon. Korábbi
időpontot választani nem tanácsos, mivel akkor
elemzésünkkezdetiidőszakatúlközellenneakilencve-
nes évek kezdetéhez, amikor a gazdasági átmenet
azonnali, sokkszerű hatásai befolyásolhatnák az
eredményeket. 1994-re egy része már lejátszódott a
ennek a folyamatnak és ezért azt gondoljuk, hogy a
technológia,ésnemmásváltozásokhatásaitmutatjuk
beazalábbiakban.

27 Elemzésünkben a Bértarifa Adatbázisra támaszkodunk. Csak a 20
főnéltöbbdolgozótalkalmazóvállalatokatelemezzük,mertezamintaáll
rendelkezésünkreazegészelemzettidőszakra.

3-4. ábra:   
Felsőoktatási expanzió Magyarországon

Megjegyzés: Kék oszlop: a felsőfokú végzettségűek aránya a 20 évnél idő-
sebb teljes népességben;  
Piros vonal: a felsőfokú végzettségűek aránya a foglalkoztatottak között. 
Forrás: KSH.

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

1990 1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014

arány

Lakosság Foglalkoztatott

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

1990 1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014

Proportion

Population Employed

A felsőoktatási expanzió, ami a fejlett országokban is
végbement, Magyarországot is elérte a kilencvenes
években. Amint azt a 3-4. ábra mutatja, a felsőfokú
végzettséggel bírók aránya a felnőtt népességben
csupán9,7százalékvolt1990-ben.Azarányszámfolya-
matosannőtt,tizenkétévalattelérvea12százalékot,
majd2011-rea18százalékot.Afőiskolátésegyetemet
végzetteknövekvőarányamegjelenika foglalkoztatot-
takközöttis.Az1994-es14százalékosszintről27száza-
lékranőafelsőfokúvégzettséggelrendelkeződolgozók
aránya 2015-ben. Amennyiben semmi sem változott
volnaamagyarmunkapiaconésgyártásitechnológiák-
ban,aztvárnánk,hogyafelsőfokúképzettségetigénylő
foglalkozások bérei csökkennek az egyre növekvő
kínálatkövetkeztében.
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Az3-5.ábránabérekévesnövekedésirátájátmutatjuk
be három végzettségi csoportra bontva (kevesebb,
mint érettségi, érettségi, felsőfokú tanulmányok). Az
elemzett időszakbana felsőfokúvégzettséggel rendel-
kező dolgozók bérei nőttek a legjobban, azonban a
különbözet2000-igalakultki,utánaaháromkategória
bérei nagyjából hasonló mértékben nőttek. További
érdekesség az is, hogy az alacsonyan és a közepesen
képzettek keresete hasonlóan nőtt az egész időszak
alatt,kivévealegutóbbinéhányévet,amikorazérett-
ségivelsemrendelkeződolgozókbéreisokkalgyorsab-
bannőttek,mintazérettségizetteké.

3-5. ábra:   
A keresetek változása végzettség szerint

Forrás: MNB számítások a Bértarifa Adatbázis alapján.

Mi lehet az oka annak, hogy az alacsony keresetűek
béreihasonlóan,vagyidőnkéntjobbannőnek,mintaz
érettségizett dolgozóké? Ennek megválaszolásához
bemutatjukabéreknövekedésétegymásikbontásban.
A3-6.ábránazalacsony,közepesésmagaskeresetűek
reálbéreinekevolúciójátmutatjukbe1994-hezképest
abéreloszlás10.,50.és90.percentiliséneksegítségé-
vel.Azábraazegészperiódusranézveegészegypolari-
zált munkapiacot sugall: Magyarországon a verseny-
szférábanalegjobbanésalegrosszabbulkeresőkbérei
egyformánnőttekazegészelemzettidőszakotnézve,a
közepesenkeresőkbéreipedigjócskánlemaradtak.

3-6. ábra:   
A 10., 50., és 90. percentilis kereseteinek változása

Forrás: MNB számítások a Bértarifa Adatbázis alapján. 
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Hogy összefoglaljuk a béregyenlőtlenség alakulását,
bemutatjukazátlagbérekközöttikülönbségetvégzett-
ségszerint(3-7.ábra).Azegyikvonalafelsőfokú-érett-
ségizett különbséget mutatja be, a másik pedig az
érettségizett-képzetlen különbséget. A bérkülönbség
csakafelsőfokúakesetébennőttazérettségizettekhez
képest,éscsak2000-ig.Akövetkezőidőszakbanavonal
vízszintes, tehát a bérkülönbség nem változott. Az
alacsonyanképzettekbéreipedigvalamelyestnőttekaz
érettségizettbérekhezképest2000ótaésezanöveke-
désfelgyorsultazutóbbihatévben.

3-7. ábra:   
Bérarányok végzettség szerint

Forrás: MNB számítások a Bértarifa Adatbázis alapján.
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Eddig egyes dolgozói kategóriák szerint elemeztük a
bérekváltozását,mostnézzükmeg,hogyanváltoztaka
bérekésa foglalkoztatásiarányokazegészmunkapia-
con.Ehhezelkészítettükugyanazokatazábrákat,amita
fejezet elejénbemutattunk az amerikaimunkapiacra:
foglalkozási kategóriákatképeztünk,28és sorba raktuk
őketazvízszintestengelyenaz1994-benkapottmedián
bér szerint (minél magasabb volt egy foglalkozás
mediánbére1994-ben,annáltávolabbvanazorigótól
azábrán).Afüggőlegestengelyenpedigazadottfoglal-
kozás dolgozóinak arányát (az összes dolgozóhoz
képest) valamint medián keresetének növekményét
ábrázoljuk1994és2015között.29A3-8.ábrabemutatja,
hogy Magyarországon is végbement a munkapiac
polarizációja. Mind az alacsonyan, mind a magasan
fizetett foglalkozások nagyobb súllyal vannak jelen a
munkapiacon2015-ben,mint21évvelelőtte,ésabére
isazilyenfoglalkozásúdolgozóknaknőttalegjobban.A
legjobban kereső foglalkozások sokkal inkábbmegnö-
velték jelenlétüket, mint azok, amelyekhez alacsony
bérek társulnak,viszontabérnövekményszempontjá-
bólahelyzetfordított.Azidőszakelejénalacsonybérű
(ésképzettségű)dolgozókbére sokkal inkábbmegnőtt,
mintamagasanképzettdolgozóké.Aközepesenképzett
dolgozók pedig mind arányukat tekintve, mind bérnö-
vekményüket,jócskánlemaradtakamásikkétkategóriá-
hozképest.

28 A foglalkozásokat a Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere
(FEOR) alapján határozzuk meg (három számjegy mélységben). 
105 különálló foglalkozást használunk, ilyenek például „termelési
egységekvezetői”,„pénzügyiésszámvitelifoglalkozások”,„élelmiszer-ipari
foglalkozások”,„takarítók”.
29 Pontosabban szólva a bér logaritmusának a mediánját használjuk,
a növekedési ráta pedig a logaritmusok különbsége. Az ábra lokálisan
súlyozottsimítottregressziósmódszerrelkészült.

3-8. ábra:   
A foglalkoztatási arányok és a keresetek változása foglal-
kozásonként, 1994‒2015

Forrás: MNB számítások a Bértarifa Adatbázis alapján. Change in employment share (1994–2015)
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Az átlagbérek bemutatásából úgy tűnik, hogy 2000
táján megváltozott a magyar munkapiac viselkedése.
1994 és 2000 között a béregyenlőtlenség megnő (a
magasbérűdolgozókmégtöbbetkeresnek,azalacsony
bérűekpedigegyre jobban lemaradnak), a következő
15 évben viszont csökken az egyenlőtlenség és az
alacsonyankeresődolgozókbéreifelzárkóznakvalame-
lyest. Bontsuk fel az elemzett időszakot két részre és
nézzükmegközelebbről,hogymitörténtamunkapia-
con.Akövetkezőkétábránbemutatjukafoglalkoztatá-
siarányokváltozásátésabérnövekményeketakilenc-
venes(1994‒2000)ésakétezresévekre(2000‒2015).
A kilencvenes években a legjobban az alacsonyan
képzettek aránya nő meg, illetve látunk egy erős
növekedést az 50. percentilis környékén. A bérek
polarizáltak lesznek annyiban, hogy a legalacsonyab-
banbérezettfoglalkozásokbanakeresetekvalamelyest
jobbannőnek,mintazeloszlásközepén,dealegfonto-
sabbjelenségaz,hogyabérekmása20.percentilistől
fölfelélineárisannőnekakezdetibérfüggvényében.
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3-9. ábra:  A foglalkoztatási arányok változása foglalko-
zásonként a kilencvenes és a kétezres években

Forrás: MNB számítások a Bértarifa Adatbázis alapján. 
Change in employment share (1994–2000)
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Foglalkozási hányad változás (1994–2000)
Foglalkozás percentilis 1994
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2000-benamunkapiacviselkedésemegváltozik.Mind
az alacsony, mind a magas keresetű foglalkozások
arányamegnőaközepesbérezésűekrovásáraés létre-
jön a munkapiac polarizációja.Abérekviszontmerőben
másképpenviselkednek,mintazEgyesültÁllamokban,
mertnövekedésirátájukfordítottanarányosakezdeti
bérezéssel. Minél alacsonyabb a kezdeti bér, annál
magasabbabérnövekmény.30

30 Ezt a képet némileg árnyalhatja a szürke foglalkoztatás, amikor
hivatalosan csak a minimálbért kapják a dolgozók, de tulajdonképpen
többet keresnek. Mivel a minimálbér alacsony volt az időszak kezdetén,
valószínű, hogy az alacsony bérű dolgozók keresete kevesebbet nőtt az
időszak alatt, mint a magasan képzettmagas keresetű dolgozóké, akiket
nemérintettmégáttételesensemaminimálbérváltozása.

3-10. ábra:  A keresetek változása foglalkozásonként a 
kilencvenes és a kétezres években

Forrás: MNB számítások a Bértarifa Adatbázis alapján.
Change in wage (1994–2000)
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Kéthatástvalószínűsíthetünk,amelyekabéregyenlőt-
lenséget csökkentették a kétezres években annak
ellenére, hogy a magasan képzettek iránt a kereslet
megnőtt a gazdaságban. A felsőoktatási expanzió
nagyon gyorsan ment végbe. Amint azt bemutattuk,
1990és2011közötta20évnél idősebbnépességben
majdnem megduplázódott a főiskolai vagy egyetemi
végzettséggel rendelkezők aránya. Valószínű, hogy a
piacgazdaságelsőtízévébenanövekvőszámúfrissen
végzettetkönnyenfelszívtaatöbbletkereslet,azonban
ez a trend 2000 környékén megváltozott és a nagy
kínálat lassította az bérek emelkedését (ezt jelzi a
Tinbergen féle modell is, amit a tanulmány elején
bemutattunk).

A másik változás a minimálbért érintette, amely
kétszer változott nagymértékben az utóbbi húsz
évben (3-11. ábra), és megnövelte a legrosszabbul
keresők bérét az átlagbérhez képest. Az első nagy
minimálbér-emelés 2001‒2002-ben történt, amásik
pedig2012-ben.Hamegnézzükabéreknövekedését
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az3-5.és3-6.ábrákon,azt látjuk,hogyalegrosszab-
bulkeresőkbéreiebbenakétidőszakbannövekedtek
jelentősen. Ha nem lettek volna a nagyarányú
minimálbér-emelések,azalacsonyanképzetteksokkal
rosszabbkeresettelrendelkeznének.31

3-11. ábra:   
A minimálbér és az átlagbér aránya

Forrás: KSH.
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Végezetülvegyükszemügyre,hogyanváltozottanagy
foglalkozási csoportokarányaamunkapiacon.A3-12.
ábrán a kék oszlop a kilencvenes, a piros a kétezres
évekbenvégbementfoglalkoztatásiarányokváltozását
mutatjaszolgáltatásidolgozók,gépkezelők,szakképzett
munkások, irodaimunkátvégzők, felsőfokúvégzettsé-
get igénylőfoglalkozásokésvezetőkközött.Azt látjuk,
hogyakilencvenesévekbenagépkezelőkésaszakkép-
zettmunkásokarányanőttmegszámottevően,azirodai
dolgozókéésagazdaságivezetőképedigcsökkent.32Ez
egybecsenganagymultinacionálisvállalatokmegjele-
nésévelMagyarországon,amelyeknagyrészeafeldol-
gozóiparban tevékenykedik. Ezzel szemben 2000 és
2015közöttnagyonmegnőtta felsőfokúképzettséget
igénylő és a szolgáltatásokat nyújtó foglalkozások
aránya,éslecsökkentaszakképzettmunkásokaránya.

31 Anagyszámúkutatás,amiaminimálbérhatásaitelemziazelbocsátásokra,
többnyire zérus, vagy kismértékű negatív hatásokat talál az alacsonyan
képzettek foglalkoztatásáranézve (Card és Krueger, 1995;Neumark, 2014).
HarasztosiésLindner(2017)a2001‒2002-benvéghezvittmagyarminimálbér
emeléstelemziésnemtalálnegatívfoglalkoztatásihatásokat.
32 A gazdasági vezetők csoportja felöleli mind a nagyvállalatok
menedzsmentjét, mind a kisvállalatok vezetőit. Mivel a két kategória
különbözőképpenreagálhatamunkapiacisokkokra,nemegyértelmű,hogy
növekvővagycsökkenőaránytvárunkettőlakétkategóriától.

3-12. ábra:   
A foglalkoztatási arányok változása nagy foglalkozási 
csoportok szerint a kilencvenes és az kétezres években

Forrás: MNB számítások a Bértarifa Adatbázis alapján.
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Elmondhatjuk tehát, hogy a kilencvenes években
Magyarországinkábbegyfejlődőországhozhasonlított
amunkapiacifolyamatokatilletően,aholgyárimunká-
sok aránya nőtt számottevően, és ennek ellenére a
felsőfokú végzettségűek bérei nőttek a legjobban
(valószínűlegaszűkkínálatmiatt).Ezváltozottmega
következő évtizedben, és a munkapiac egyre inkább
egy fejlett országokban megfigyelhető szerkezetet
mutat:létrejönamunkapiacipolarizációafoglalkozta-
tásttekintve.Azonbanabéreknempolarizálódnak.Ha
az egész béreloszlást vesszük szemügyre, akkor egy
egyenlőtlenség-csökkenésttapasztalunk:minélalacso-
nyabbabér2000-ben,annálnagyobbnövekedésirátát
produkálakövetkező15évben.
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3.4. Mit hoz a jövő? 

3.4.1. TECHNOLÓGIAI VÁLTOZÁSOK

Hogymilyen lesz a dolgozók helyzete az elkövetkező
években, évtizedekben, arra nehéz válaszolni. Ennek
ellenéremegkíséreljük itt felvázolni, hogy a jelenlegi
munkapiacitrendekbőlésavárhatótechnológiaiválto-
zásokbólmilyennekképzeljükelajövőmunkapiacát.

Anagyváltozásajövőtilletőenazlesz,hogyatechno-
lógiai változás üteme felgyorsul. Erre a folyamatra
(amimármegkezdődött) számos közvetlen és közve-
tett bizonyíték is rendelkezésünkre áll. A közvetett
bizonyíték az, hogy az alapvető technológiai változá-
sok,amelyekazutóbbitöbbmint200évbentörténtek
(gőzgép, elektromosság) úgymentek végbe, hogy az
alapvetőfelfedezésekutánegyideigatermelékenység
nemnőttszámottevően,ésennekazadotttechnológi-
ától függetlenokaivannak.Először isaradikálisanúj
technológiákmeglehetősenprimitívek,amikormegje-
lennekapiacon,ésahhoz,hogyműködjenek,számos
új,kisléptékűinnovációravanszükség(Perez,2004).A
másikokpedigavállalatokellenállásaazúj,radikális
változásokkalszemben.Hogyazújinnovációténylege-
sen hatni tudjon a termelékenységre, szükséges a
munkafolyamatokátszervezéseúgy,hogyazújtechno-
lógia kibontakozhasson. Ez amúltban is kerékkötője
volt a termelékenységnek a nagy újítások kezdeti
szakaszában.Azelektromotorokelterjedésehajnalán
példáuleleintecsupánannyittettek,hogyarégigőzgé-
peket lecserélték az új motorokra. Azonban ahhoz,
hogyazelektromotorokmegnövelhessékavállalatok
termelékenységét,azegészvállalatotátkellettszervez-
ni.Agőzgépekalkalmazásánálazösszesgépegynagy
tengelyre volt felfűzve, amelyet a vállalat gőzgépe
hajtott.Azelektromotorokalkalmazásánálelsőévtize-
deibenannyitörtént,hogyagőzgépetlecserélték,de
a munkafolyamatokat nem szervezték át. Az összes
gép továbbra is egy terembe volt bezsúfolva. Ezt
nemcsak a régi cégeknél alkalmazták, hanem az
újonnan létrejöttek is egyszerűen lemásolták a régi
vállalatokszervezetifelépítését.Az igazitermelékeny-
ség robbanás akkor történt, amikor a vállalatvezetők
rájöttek,hogyszétkellszórniagépeketúgy,ahogya
termékbejárjaútjátagyárbanésezaszervezetiátala-
kítás hozta magával a termelékenység növekedését
(BrynjolfssonésMcAfee,2014).

Közvetlenbizonyítékainkisvannakarranézve,hogyaz
IKT egyre jobban elterjed majd az élet gyakorlatilag

minden területén. Brynjolfsson és McAfee (2014)
részletesentárgyaljákennekokait.Szerintükaszámító-
gépekfejlődése,azadatokdigitalizációjaésazemberek
megnövekedett kapcsolatrendszere következtében
létrejövőinnovációfelgyorsítjaatechnológiaifejlődést.
Amint azt tudjuk, a számítógépek Moore törvénye
szerint körülbelül 18 hónaponként megduplázzák
számításikapacitásukat.Miveleza tapasztalatimegfi-
gyelés exponenciális viselkedést ír le, a számítási
kapacitás állandó ütemben növekszik. Ugyanilyen
fontosaz,hogyazutóbbiévekbenhihetetlenmérete-
ketöltöttadigitalizáció.Nemcsakkönyvek,régiadatbá-
zisok lettek digitalizálva, hanem például a Google
összes keresési rekordja, vagy a repülőmotorok valós
idejű működési adatai. Az emberiség jó része pedig
hozzáférhetarengeteginformációhozazinterneten,és
egyedülvagyegymássalegyüttműködvefelhasználhat-
ja arra, hogy új termékeket, termelési folyamatokat,
szervezésimódozatokatdolgozzonki. Ez robbanássze-
rűenmegnövelhetiazinnovációkszámát,ami‒kombi-
nálva az egyre gyorsabb számítógépekkel ‒, az élet
egyretöbbterületéreirányítjaarobotizálást.

Habármiisúgygondoljuk,hogyatörténelmitapaszta-
lat és a közelmúlt technológiai változásai mind arra
utalnak,hogyatermelékenységgyorsulnifog(ésezért
az alábbiakban az IKT az élet minden területre való
beszivárgásának hatásait tárgyaljuk a munkapiacra),
vannak kutatók, akik nem így látják a jövőt. Gordon
(2016) szerint a társadalom elöregedése, a lassuló
globáliskereskedelem,azegyenlőtlenségnövekedése,
a magas adósságszintek és a kutatás és fejlesztés
hatékonyságánakcsökkenésemindarramutat,hogya
20.századimagastermelékenységiszintetnemfogjuk
utolérni.

3.4.2. MUNKAPIACI HATÁSOK

A technológiai robbanásnak amunkapiacra gyakorolt
hatásai felmérhetetlenek. Egészen a közelmúltig csak
pontosanmeghatározottésismétlődőrutinfeladatokat
lehetett kiváltani robotokkal, azonban ez az utóbbi
évekbenmegváltozott.Jelenlegaszámítógépekszámí-
tási kapacitása annyira megnőtt, hogy teljesen, vagy
részlegesen képesek nem rutinfeladatnak számító
munkafolyamatokatiselvégezni.Agépekmárképesek
(részlegesen) autót vezetni, vállalatok könyvelését
elvégezni és az Amazon például raktározáshoz is
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robotokat használ.33 Ennek következménye az, hogy
lassansenkisemleszmegvédvearobotizációhatásai-
tólésegyretöbbfeladatotrobotokvégeznekmajdelaz
emberek helyett. Arra, hogy ennek helyettesítésnek
mekkoraleszamértéke,többbecslésislétezik.A Világ-
bank számításai szerint az OECD országokban az 
állások 57 százalékát húsz éven belül robotok töltik be 
az emberek helyett (WorldBank,2016).Más szerzők 
úgy gondolják,hogyegyfoglalkozásmindautomatizál-
ható,mind nem automatizálható részfeladatokból áll,
ésadolgozókraakkorisszükséglesz,amikorazautoma-
tizálhatófeladatokatrobotokvégzikel.Ezértcsupán 9 
százalékra teszik a robotok által megszüntetett 
munkahelyeket az OECD országokban(Arntzésszerző-
társai,2016).

AzIKThatásanemcsakazlesz,hogyadolgozókegy
részétrobotokracserélik.Várható, hogy a jelenlegi 
stagnálás után a munka termelékenysége nőni kezd, 
ésezmagautánvonjaabéreknövekedését.Mitöbb,
ahogyazIKTáracsökken,úgycsökkenasegítségével
előállítottszámostermékésszolgáltatásárais.Ezek
a hatások megnövelik az emberek vásárlóerejét
(főleg azokét, akik szerencsések és foglalkozásuk
nem, vagy csak kismértékben automatizálható). Ez
megnöveliakeresletetatermékekésszolgáltatások
piacán,askálahatáspedigújmunkahelyekteremté-
séhez vezet, elsősorban a szolgáltatásokban (Autor
ésSolomons,2017).

A robotizálás felgyorsulásának valószínűleg hatása 
lesz a termelés földrajzi eloszlására is. Ahogy a
tőke-munka arány nő azáltal, hogy a dolgozók egy
részét az IKT-vel helyettesítik, a dolgozók bérei egyre
kevésbéképezneklényegesrésztavállalatköltségszer-
kezetében. A munkakereslet eltolódik a felsőfokú 
végzettséggel rendelkezők felé és ezen a kategórián
belül is egyre fontosabb lesz a szakértelem. Ez a két
változáslehetségesséteszi,hogyaz ipar visszatérjen a 
fejlett országokba, ahonnan szinte eltűnt az utóbbi 30 
évben.AzAdidaspéldáulhúszévvelezelőtthelyezteát
termelését Kínába, 2017-ben azonban megnyitotta
elsőtermelésiegységétNémetországban.Azonbanez
nemjelentiazt,hogyhozzájárulmajdanémetmunka-
helyek teremtéséhez,mert az új gyárban elsősorban
robotok segítségével gyártja majd a sportcipőket
(Forbes,2016).

33 A szolgáltatások robotizálása nemcsak a fejlett országokban van
folyamatban.Ahírportálokszerintszeptemberbenháromkamionúgyment
végigazM1autópályán,hogycsakazelsőbenvolt sofőr,a többivezeték
nélküli kapcsolat segítségével követte a csoport első tagját („platooning”
technológia). Ez a technológiamár annyira jólműködik, hogy élesben, a
forgalom leállítása nélkül tesztelték és könnyű elképzelni, hogymekkora
hatásaleszasofőrökmunkakeresletére.

Pontos előrejelzést lehetetlen készíteni arról, hogymi
leszMagyarországsorsaazújgazdaságivilágrendben.A 
fent bemutatott trendek azt sugallják, az egyik fontos 
tényező egy ország sikerességében valószínűleg az lesz, 
hogy készen áll-e az új technológiák befogadására.

Talán a legfontosabb azonban az lesz, hogy kellő 
számban van-e jelen az a képzett munkaerő, amely 
képes működtetni az új technológiát. A technológia
olyan gyorsan változik, hogy nehéz lesz elmondani,
pontosan milyen szakemberekre lesz szükség az
elkövetkezőkben. Az általános tudás lesz az, ami a
dolgozókatelégrugalmassáteszi,hogyszükségesetén
foglalkozásttudjanakváltani.Ezértszükségesazáltalá-
nos képzést erősíteni, hogy a fiatal munkavállalók
nehogy olyan szakmában szerezzenek képesítést,
amelybennéhányévmúlvamárjórésztrobotokvégzik
elamunkát.

Kevésbé lesz domináns amunkaerőköltség aránya az
összes költségben, az egyéb költségek alacsonyan
tartásafelértékelődhet.Ilyenlehetpéldáulatermékek
szállítási költsége, vagy a monitoring költség, ami
csökken, ha a vállalat közel van az anyavállalathoz
(multinacionális cégek esetében). Magyarország 
földrajzi fekvése kedvező célponttá teszi arra, hogy a 
termelés egy része ide legyen telepítve az ázsiai orszá-
gok helyett. Az ország része az Európai Uniónak és 
ezért a jogi keretet ismerik a befektetők.Azeurópai
multinacionálisvállalatokszékhelyéhezközelvagyunk.
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4. A GDP mérésének nehézségei az 
információs korban
Az elmúlt évek innovációi és technológia váltása a világgazdasági fejlődés meghatározó tényezői. A gyors és 
folyamatos fejlődés a számítástechnika, az információk digitalizálása és a megnövekedett összeköttetések 
összességében alapjaiban változtatta meg az emberek életét mind a munkahelyükön, mind a szabadidejükben. A 
robotizáció, a termelési folyamatok összetettebbé válása, valamint a mesterséges intelligencia térnyerése 
megváltoztatják/megváltoztatták a vállalatok működését és átalakítják a termelési láncokat. Mindezek 
következtében az ipari termelésben alkalmazott robotok száma érdemben emelkedett és a prognózisok szerint a 
jelenlegi trend tovább élénkülhet. 

Mindezen folyamatok ellenére a termelékenység növekedése – az egy munkaórára jutó reál kibocsátás – az elmúlt 
évtizedben, de különösen a 2007‒2008-as válságot követően érdemben mérséklődött és azóta is igen visszafogott, 
elsősorban a fejlett országok körében. Így, bár a digitalizáció a gazdaságok széles körét érinti, a termelékenységet 
átfogó statisztikákban azonban ez nem tükröződik. A jelenséget szokás Solow-paradoxonnak (Triplett, 1998) is 
nevezni. A termelékenység lassulásának alapvetően négy magyarázata létezik jelenleg. Az elégtelen kereslet, 
kínálati tényezők által kiváltott lassulás, az innovációk lassabb elterjedése és mindennapossá válása, valamint a 
GDP mérési problémái. Jelen fejezetben ezen utóbbi problémakört próbáljuk körbejárni, választ keresve a GDP 
mérési problémáinak mértékére. Egyúttal igyekszünk megoldást találni arra a felvetésre, vajon a módszertani 
nehézségek képesek-e önmagukban magyarázatul szolgálni a globálisan megfigyelhető termelékenység 
lassulására. 

A közgazdászok-statisztikusok körében már régóta vita tárgyát képezi a gazdasági aktivitás mérésére használt 
módszertan, legfőképpen a jelenleg is dinamikusan zajló digitalizáció, valamint gazdasági szerkezetváltás 
fényében. Az utóbbi időben ezen témával kapcsolatban és a termelékenység lassulására adott válaszként egyre 
több értekezés jelenik meg, amelyekben a szerzők az esetleges okokat taglalják. A széles körű irodalom áttekintése 
alapján a legjelentősebb magyarázatok az alábbiak: minőségi változások hibás mérése, szolgáltatások 
megemelkedett szerepének helytelen kezelése, ingyenes tartalmak kihagyása a statisztikákból, „Sharing economy” 
szerepének alulbecslése.

Jelen elemzésünkben megvizsgáltuk, hogy a mérési problémák önmagukban képesek e magyarázatul szolgálni a 
hazai adatokon is megfigyelhető termelékenység lassulásra. Számításaink alapján egyértelműen megállapítható, 
hogy bár csekély mértékben hozzájárulhatnak a fennálló jelenséghez, de egyedül nem elégségesek a probléma 
magyarázatára. Becsléseink alapján az ingyenesen elérhető digitális tartalmak fogyasztása – amelyek alapvetően 
kimaradnak a GDP számszerűsítéséből – maximálisan 2‒3 százalékkal torzíthatta a hazai kibocsátás szintjét 2012-
ben 2004-hez képest. Ugyanezen értékek az USA-ra vonatkozóan lényegesen nagyobbak a rendelkezésre álló 
becslések alapján. Az IKT szektort érintő, főleg az árai esetén fennálló torzítások összességében a GDP-szintjét 
0,5‒1,5 százalékkal emelhetik.

A fejezet elkészültében és végleges formában való megjelenésében segítséget nyújtottak a Központi Statisztikai 
Hivatal munkatársai. Hasznos észrevételeiket igyekeztünk beépíteni jelen elemzésünkben, amelyeket ezúton is 
köszönünk!
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4.1. Bevezetés

Az elmúlt évek innovációi és technológia váltása a 
világgazdasági fejlődés meghatározó tényezői.Agyors
ésfolyamatosfejlődésaszámítástechnika,azinformá-
ciókdigitalizálásaésamegnövekedettösszeköttetések
összességébenalapjaibanváltoztattamegazemberek
életét mind a munkahelyükön, mind a szabadidejük-
ben.Az utóbbi évtizedekben a teljes internet forgal-
ma számottevően emelkedett. Amíg 1992-ben a
globális internet hálózatán 100 gigabyte forgalom
bonyolódottlenaponta,addig2002-reezenszám100
gigabyte/másodpercre nőtt. 2014-re pedigmeghalad-
taa16000gigabyte/másodpercesértéketis.Azonline
adatforgalommegnövekedéseegyfajtamegtestesítője
annak,ahogyadigitálistartalmakátveszikahagyomá-
nyos tartalmak helyét a modern gazdaságokban. A
papír alapú újságok olvasását felváltotta az online
hírportálok böngészése, a CD/DVD vásárlásokat a
YouTube, Spotify oldalak által biztosított médiatartal-
mak streamelése. Mindemellett az új fogyasztási
formák megjelenését, valamint a percenkénti több
százezerközösségioldalakonlebonyolítottüzenetváltá-
sokatisjóljelzi.

4-1. ábra:  
A globális internetforgalom alakulása

Forrás: CISCO, University of Minnesota.
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Afeltörekvőésfejlődőországokgazdaságinövekedése
által kiváltott, a korábbiaknál jelentősebb versenyhely-
zetkövetkeztébenazelmúlt időszakbanazautomatizá-
ció és digitalizációmindeneddiginélnagyobbtérhódítá-
safigyelhetőmegamoderngazdaságokban,amelynek
keretében fejlett technológiai vívmányok és eljárások
alkalmazása válik mindennapossá. A robotizáció, a 

termelési folyamatok összetettebbé válása, valamint a 
mesterséges intelligencia térnyerése megváltoztatják/
megváltoztatták a vállalatok működését és átalakítják 
a termelési láncokat.Mindezekkövetkeztébenazipari
termelésben alkalmazott robotok száma érdemben
emelkedett és a prognózisok szerint a jelenlegi trend
továbbélénkülhet.

4-2. ábra:   
Az ipari robotok számának alakulása

Megjegyzés: * előrejelzés; polinomiális trend.
Forrás: IFR World Robotics Report 2016.

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

19
73

19
83

19
90

19
95

20
00

20
05

20
10

20
14

20
15

20
16

20
19

*

ezer darab

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

19
73

19
83

19
90

19
95

20
00

20
05

20
10

20
14

20
15

20
16

20
19

*

Thousand pieces

A termelékenység – egy ledolgozott órára jutó reál 
kibocsátás – fontos szerepet játszik az életszínvonal 
alakulásában, amelyet alapvetően éppen a fentebb
részletezett folyamatok alakítanak. A termelékenység
alakulásaéppenezértkülönösenmeghatározóhosszú
távú fejlődés szempontjából. Egy átlagos amerikai
állampolgárnak jelenleg 17 hetimunkája elég ahhoz,
hogyhasonlóévesreáljövedelemretegyenszert,mint
egy 1915-ben dolgozómunkás. Amagasabb termelé-
kenység – a tőke és a munka egyre hatékonyabb
felhasználása – egyre több termék előállítását teszi
lehetővé, de egyúttal erőforrások is felszabadulnak,
amelyekújabbtermékek,szolgáltatásoklétrehozásáért
felelhetnek a jövőben, melyek gazdasági fejlődésünk
alapjaitjelentik.Ezenfolyamatokjátszódtakleazipari
forradalmakatkövetőévtizedekben, illetveaválságot
megelőzőkomputerizációsorán is.A termelékenység 
növekedése azonban az elmúlt évtizedben jelentősen 
lelassult, különösen a 2007‒2008-as válságot követő-
en a fejlett országok körében. Az Amerikai Egyesült
Államokesetében1996‒2003közöttatermelékenység
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növekedésnek éves üteme 3 százalék körül alakult,
döntően az információs-kommunikációs szektor (IKT)
jelentős fejlődésének köszönhetően. A digitalizációs 
forradalom nyilvánvaló folytatódása ellenére a 
növekedési ráta 2004‒2010 közötti időszakra már 2 
százalékra mérséklődött, jelenleg (2010‒2016) pedig 
csupán 0,5 százalékos értéket mutat.Ezentendenciák
azonbanavilág többi fejlettországaiban ismegfigyel-
hetők,hiszenmindatávol-keleti,mindpedigazeurópai
fejlett gazdaságok hasonló problémákkal szembesül-
nekjelenleg(4-3.ábra).Hamindezekelőretekintveis
fennmaradnak, akkor az jelentős következményekkel
járhatazéletszínvonalalakulásáranézve.Hiszenamíga
termelékenység2százalékosnövekedésiütemmellett
minden35.évbenmegduplázódik,addigezeninterval-
lum0,5százalékosértékmellett140évrenőhet.

4-3. ábra:   
Az egy ledolgozott munkaórára jutó növekedés alakulása 
a világ fejlett országaiban

Forrás: OECD.
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Érdemesazonbanmegvizsgálnia ciklikus tényezőktől 
megtisztított, a gazdaságok hosszú távú növekedését 
jobban leírni képes potenciális növekedés alakulását 
is.A termelékenység számottevő lassulása természe-
tesen az államok potenciális növekedését is érdem-
ben befolyásolják, egyúttal érdemi hatással bírnak
közel jövőbeli fejlődésükre is. A 4-4. ábra tanulsága
szerint Németországot leszámítva a potenciális
növekedés is számottevően lassult, amely mögött
alapvetőenazalacsonyabbberuházások,valamint–a
munkaésatőkehatékonyfelhasználásátmegragadó
– teljes tényezőtermelékenység (TFP)érdemimérsék-
lődésehúzódikmeg.

4-4. ábra:   
A potenciális növekedéshez való hozzájárulás a világ 
fejlett országaiban

Forrás: Ameco.
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Avizsgáltfolyamatokráadásulavilággazdaságkezdődő
élénkülésévelésa rekordalacsonyhosszú távú reálka-
matlábak párhuzamosan mentek/mennek végbe.
Emellett az elmúlt években a digitális technológiák
forradalmavankibontakozóban,amiszinténnehezítia
termelékenység lassulásának megértését. Ez utóbbit
szokásSolow-paradoxonnak (1987) isnevezni,amely-
nek lényege,hogy„akomputerizációkoramindenhol
látható,kivévea termelékenységetátfogóstatisztikák-
ban”.Összességébentehátarobotizációésdigitalizáció
folytatódásának,valamintaIV.Ipariforradalomkibon-
takozásánakfényébennehezenértelmezhetőaterme-
lékenység számottevő lassulása, amelynek okainak
vizsgálata világszerte a közgazdasági gondolkodás
központjábanhelyezkedikel.Amagyarázatokalapvető-
ennégykategóriábasorolhatók.

Azelsőmagyarázatalapvetően kínálati oldali faktoro-
kat foglalmagába.Azoktatás színvonalának stagnálá-
sa/lassulása, az elöregedő társadalom következtében
lecsökkenő friss munkaerő munkaerőpiacra való
beáramlása, valamint a korábbi időszakokhoz képest
lecsökkent számú fejlesztések, innovációk következté-
benavállalatokszámárakevesebbösztönzővanjelen
új termékek és szolgáltatásokba való beruházások
érdekében. Végeredményként alacsony keresleti és
inflációskörnyezetalakulki.Ilyenhelyzetbencsupána
kormányzat keresletbővítő intézkedései jelenthetik a
megoldást,amiviszontegyensúlytalanságiproblémák-
hozvezethet.
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Emellettkeresleti oldali faktorok(SecularStagnation34)is
szerepet játszhatnak a termelékenység lassulásában.
Manapság ugyanazon vállalati teljesítményhez jóval
alacsonyabbkiadás–beruházás–iselégséges,amelyaz
egyestételekpotenciálisnövekedéshezvalóhozzájárulá-
sasoránistettenérhető(4-4.ábra).Emellettatársadal-
makonbelülmegfigyelhetőegyenlőtlenségemelkedése,
asosemlátottmagasságokbantartózkodóadósságszintek,
valamint a válság által kiváltott fiskális megszorítások
mindatermelékenységlassulásáteredményezték.

Lehetséges azonban, hogy az innovációk elterjedésé-
hez, használtuk mindennapossá válásához több időre 
van szükség (Brynjolfsson és McAffe (2016)). A Solow 
termelékenységi paradoxont elvető közgazdászok 
szerintugyanisazújításokcsaklassan,késleltetve,akár
évtizedek elteltével válnak széles körben elterjedté,
hiszenahhoz,hogyazinnovációkhatásáraazemberek
átszervezzék mindennapi életüket és munkájukat,
valamint kellőképpen magabiztossá váljanak, illetve
kellőmértékű ismerettel rendelkezzenek az új termé-
kekről, szolgáltatásokról, időbe telik. Még az ipari 
forradalmak vívmányainak elterjedésére is szükség 
volt jónéhány évre(gondoljunkcsakagőzgépre),pedig
azonújításokkevésbévoltakkomplexek,mintadigita-
lizáció,robotizációsoránlétrejövőtermékek,szolgálta-
tások. Ráadásul az említett folyamatok alig 15 éve
tartanak,amelymindenbizonnyalnemelégségesidőa
régótamegszokottmechanizmusokújakravalólecseré-
lésére. Ráadásul a termelékenység 1850‒2004 között
olyan elképesztő ütemben bővült, amelyre korábban
sosem volt példa a történelemben, így felvetődik a
kérdés,hogyezennövekedésiütemmegismételhető-e
aközeljövőben(4-5.ábra).

4-5. ábra:   
Az Egyesült Királyság hosszú távú termelékenységének 
alakulása

Forrás: Broadberry, 2010; Bank of England.

28 000
26 000
24 000
22 000
 20 000
18 000
16 000
14 000
12 000
10 000

8 000
6 000
4 000
2 000

0
1270

An
go

l f
on

tb
an

 2
01

3-
as

 á
ra

ko
n 

1400 1500 1600 1700 1800 1900 2015

28 000
26 000
24 000
22 000
 20 000
18 000
16 000
14 000
12 000
10 000

8 000
6 000
4 000
2 000

0
1270

In
 B

riti
sh

 P
ou

nd
s a

nd
 2

01
3 

pr
ic

es

1400 1500 1600 1700 1800 1900 2015

34 AlapvetőenafogalomAlvinHansen1938-asgondolataihozköthető,
melyetLarrySummersegészítettki.

VégezetülpedigaGDP mérési problémái, torzításaiis
nehezíthetikajelenségmegértését.ASolowparadoxon
(Triplett,1998)alapgondolataitfelhasználvatöbbenis
felvetették a gazdaság mérésére használt keretrend-
szerrelkapcsolatosproblémákat.Agazdaságmérésére
használt hagyományos módszertan ugyanis nehezen
tud lépést tartani a folyamatos fejlődéssel, fejleszté-
sekkel.WillPageaSpotifygazdaságiigazgatójaszerint
a GDP mérésének módszertana alapvetően a materiá-
lis javak mérésére lett létrehozva,–aNemzetiSzámlák
elsőverziójátaz1930-as,40-esévekbenfejlesztettékki,
amiazótanyilvánvalóanszámosfejlesztésenesettát–
amelynek relevanciájaadigitalizációésmodernizáció
korszakábanjelentősenlecsökkent(„squarepeg,round
hole”). Így ahogyan a modern gazdaságok fejlődnek,
úgyfejlődikastatisztikaimódszertanis:astatisztikusok
szemszögéből egy állandóan mozgó célpontra való
optimalizálás zajlik (ráadásul a technikai vívmányok
adaptációja is számottevően felgyorsult, 4-6. ábra).
Ennek eredményeként a nemzetközileg elfogadott 
szabályok időről időre elavultakká, tökéletlenekké 
válnak, miközben próbálnak lépést tartani a folyama-
tosan fejlődő gazdaságokkal. Mindezek a GDP mérésé-
nek torzítottságához vezetnek, amely oka lehet annak, 
miért nem látszik a termelékenység élénkülése a 
digitalizáció és modernizáció ellenére manapság a 
gazdaság-statisztikákban.

4-6. ábra:   
A fogyasztói technológiák elterjedésének gyorsasága

Megjegyzés: A 25 százalékos USA piaci részesedés eléréséig eltelt évek 
alapján.
Forrás: Singularity.com.
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Jelen fejezetben ezen utóbbi problémakört próbáljuk
körbejárni,választkeresveaGDPmérésiproblémáinak
mértékére.Egyúttaligyekszünkmegoldásttalálniarraa
felvetésre,vajonamódszertaninehézségekképesek-e
önmagukban magyarázatul szolgálni a globálisan
megfigyelhetőtermelékenységlassulására.
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4.2. A GDP mérésének potenciális hibái az 
információs korban
Aközgazdászok-statisztikusokkörébenmárrégótavita
tárgyátképeziagazdaságiaktivitásmérésérehasznált
módszertan, legfőképpen a jelenleg is dinamikusan
zajló digitalizáció, valamint gazdasági szerkezetváltás
fényében.Az utóbbi időben ezen témával kapcsolat-
ban és a termelékenység lassulására adott válaszként 
egyre több értekezés jelenik meg, amelyekben a 
szerzők az esetleges okokat taglalják. A széles körű
irodalomáttekintésealapján35alegjelentősebbmagya-
rázatokazalábbiak:

• Minőségiváltozásokmérése

• Szolgáltatásokmegemelkedettszerepének
kezelése

• Digitálistermékekfogyasztásánakkezelése

• Sharingeconomy

4.2.1. MINŐSÉGI VÁLTOZÁSOK MÉRÉSE

Az elmúlt évtizedek innovációs hullámainak következ-
tében a termékek minősége számottevően javult. 
Mindazonáltal a minőségi változások hibás kezelése a 
GDP mérése esetében számottevő torzításokhoz 
vezetett, a nominális kibocsátás egy része hibásan 
tisztán árváltozásként lett elkönyvelve.Példakéntelég
az asztali számítógépekre gondolni, amelyek ára a
többitermékhezésszolgáltatáshozviszonyítvacsupán
kis mértékben csökkent, miközben a teljesítménye
érdembenjavultésezáltalazáltalakiszolgáltszolgálta-
tások minősége is emelkedett. Így a számítógépek 
árának egyszerű megfigyelése nem elégséges, kontrol-
lálni szükségeltetik a minőségi változásokra is(példá-
ulszámszerűsítenikelleneazegységnyiszámításitelje-
sítményrejutóáratis).Ezenvizsgálatelvégzésealapján
jóllátszik,hogyaz egy számítási egységre jutó ár jóval 
szignifikánsabban mérséklődött a kétezres évek során. 
(4-7.ábra)

35 Bean,2016;OECD(2014);OECD(2016);Stiglitz

4-7. ábra:   
Az informatikai eszközök árának, valamint az informati-
kai eszközök egy számítási egységre (MHz) jutó árának 
alakulása

Forrás: http://www.singularity.com/charts/page61.html, MNB-számítás.
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Mindezenproblémarégótafoglalkoztatjaaközgazdasági
szakmát.A Boskin-bizottság már 1996-ban jelezte, hogy 
a minőségi változások, valamint az új termékek mérése 
az USA árindexe esetében évi 0,6 százalékpontos felül-
becsléshez vezetett, amely egyúttal hasonló mértékű 
csökkenést okozott a reálkibocsátás mérésében is (a
magasabbdeflátorokonkeresztül).A jelenleg folyamat-
ban lévő,valaminta jövőbeli innovációk– leginkábba
digitalizációval összefüggésben – következtében a
termékekés szolgáltatásokminőségi javulásának jelen-
tőségeakésőbbiekbentovábbemelkedhet,amelyeka
torzításnövekedéséhezvezethetnek.

A közelmúlt kutatásai arra keresték a választ, hogy az 
említett probléma szerepet játszhatott-e a statisztikai-
lag megfigyelhető termelékenység növekedésének 
lassulásához. A Goldman Sachs számításai alapján 
(2015) az IT szektor minőségi változását hibásan kezelő 
módszertan következtében az USA GDP-jét 0,7, míg az 
Európai Unióét 0,5 százalékponttal becsülték alul az 
elmúlt évtized során.Alehetségesokokközöttemlítet-
tékaszoftverekésadigitálisiparágfejlesztéseinekhibás
számszerűsítését,valamintafélvezetőiiparágmegválto-
zott árazási magatartásának kezelését. Mindazonáltal
úgytűnik,hogyaminőségiváltozásokhibáskezeléséből
adódó torzítások nagyságrendje nem elegendő ahhoz,
hogyönmagukbanmegmagyarázzákaglobálistermelé-
kenységlassulását(lásdrészletesebben3.alfejezet).
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Aminőségi változások hibás kezelése jó pár okmiatt
vezethet mérési problémákhoz. Egyrészt nehézkes a 
termékek és szolgáltatások változó tulajdonságainak 
megragadása a megfigyelési mintában. Például a
személygépkocsik hosszabb élettartamúak, vagy több
funkcióval felszereltekké válnak (minőségi torzítás),
miközben a megfigyelt termékkosár mindezeket csak
késleltetve képes lekövetni. Másrészt az új termékek 
felvétele a fogyasztói kosárba csak nagy késleltetéssel 
valósul meg,ígyakezdetimagasárszintrőlvalóárcsök-
kenés nem lesz megfigyelhető (új termékek okozta
torzítás). Harmadrészt gyakran a legnagyobb minőségi 
változáson áteső termékek rendkívül rövid életciklusú-
ak,amelymegnehezítiafogyasztóikosáronbelülezek
helyettesíthetőségét (hordozható CD-lejátszó, iPad).
Ezenproblémaahagyományosszolgáltatásokatfelváltó
digitálisszolgáltatásokesetébenméginkábbigaz.Végül
a nem-fizikai tulajdonságok szerinti minőségbeli 
különbségek megragadása (pl.: tartósság, biztonság,
használatánakegyszerűsége)szinténnehézkes.

4.2.2. MINŐSÉGI VÁLTOZÁSOK MÉRÉSI 
PROBLÉMÁINAK LEHETSÉGES KEZELÉSE

A probléma kezeléséremár jelenleg is rendelkezésre
állnak különböző módszerek, amelyek képesek lehet-
nekcsökkenteniatorzításmértékét.Ezekrészletesen
azalábbiak:

• Közvetlen mennyiségi vizsgálat:amikoratermék
mennyiségeközvetlenülmegfigyelhető,abbanaz
esetbenazújésarégitermékáraösszevethetőa
mennyiségváltozással való korrekciót követően.
Például:csokoládékiszereléseváltozik,ebbenaz
esetben a mennyiség változásával arányosan az
áratismódosítaniérdemesamegfigyeléssorán.

• „Option costing”: ha a két megfigyelt termék
közöttegyjólmegfigyelhetőéspiaciáronszámsze-
rűsíthető tulajdonságbeli különbség figyelhető
meg,akkorannakaplusztulajdonságnakazárával
célszerű korrigálni a terméket. Például: Ha egy
régebbi televízióban még nem volt beépített
DVD-lejátszóésazótakivontákaforgalomból,az
újbanviszontmárvan,akkorelégaDVD-lejátszó
árávalkorrigálniakorábbiármegfigyelést.

• Hedonikus kiigazítás: ha az adott termék plusz
tulajdonsága nem figyelhető meg közvetlenül,
vagy nehezen beárazható, akkor rendelkezésre
állnakökonometriaimódszerek,amelyeksegítsé-
gévelazújkarakterisztikaárakragyakorolthatása
megbecsülhető.

• Implicit módszertan: ha nem áll rendelkezésre
információ a minőségváltozás árakra gyakorolt
hatására, akkor a legjobb közelítés a hasonló
termékek átlagos árváltozását figyelembe venni
(imputálás). Alternatív megközelítés alapján, ha
azúj és a régi termék is elérhetőmégapiacon,
akkor a két termék közötti árkülönbség egyfajta
implikációt jelenthet a köztük megfigyelhető
minőségkülönbségekre.

4.2.3. SZOLGÁLTATÁSOK MEGEMELKEDETT 
SZEREPÉNEK KEZELÉSE

Agazdaságstatisztika,mintahogyabevezetőbenisjelez-
tük, az esetek többségében késve követi le a reálgaz-
daságban lezajló változásokat. A Nemzeti Számlák
bevezetésénekidejébenafeldolgozóiparadtaagazda-
ságlegnagyobbrészét.Azóta a szolgáltatások szerepe 
jelentősen felértékelődött és jelenleg a magyar gazda-
ságban előállított hozzáadott érték kétharmadát az 
említett szektor termeli meg, miközben a feldolgozó-
ipar hozzájárulása lényegesen lecsökkent.(4-8.ábra)
A szolgáltatás szektor rendkívül széles tevékenységi
körtfoglalmagába.Idetartoznakaz„emberközpontú”
szolgáltatások(egészségügy,oktatás),akészésköztes
termékek kezelése (szállítás, értékesítés), valamint a
tanácsadóalágazatok(pénzügyiésjogiszolgáltatások)
is.Mindezekkövetkeztébenisazágazatkibocsátásának
ésárainakmegfigyeléselényegesenbonyolultabb,mint
afeldolgozóiparitermékekesetében,hiszenszembena
késztermékekkel,aszolgáltatásokalapegységétnehéz
definiálni (a szolgáltatásokat sok esetben az egyéni
preferenciákraszabjákésígyrendkívülnehézzéválikaz
összehasonlításukis).

A szolgáltatások alágazati bontása, a hozzáadott 
értéken belüli megemelkedett szerepe ellenére kevés-
bé részletes, mint a feldolgozóipari ágazatok eseté-
ben.Ráadásulegygazdaságitevékenységbesorolásais
bonyolult művelet, hiszen alapvetően az elsődleges
tevékenységalapjándőlel,hogymelyágazatbakezelia
statisztika,azonbanmanapság a késztermékeket előál-
lító vállalatok sok esetben szolgáltatásokat is nyújta-
nak(példáulafter-sales),amelyadottesetbennagyobb
bevételiforrásaislehetazemlítettcégnek.Ígyminde-
zekiskomolytorzításokatokozhatnak.



NÖVEKEDÉSI JELENTÉS • 2017 63

AGDPMÉRÉSÉNEKNEHÉZSÉGEIAZINFORMÁCIÓSKORBAN

4-8. ábra:   
A magyar gazdaság szerkezete

Forrás: KSH, saját számítások.
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Ezen kihívások azonban a közeljövőben még tovább
növekedhetnekagazdaságifejlődéskövetkeztében. Az 
új digitális technológiák, mint az egyre jobb teljesít-
ményű hordozható eszközök új típusú szolgáltatások 
nyújtását teszik lehetővé, (például Fintech cégek,
szórakoztatóipari szolgáltatások streamelése). Ráadá-
sulatechnológiai innovációk a szolgáltatások személy-
re szabásának mértékét is érdemben emelik, ami a 
szolgáltatásoksokszínűségéneknövekedéséhez,egyút-
tal összehasonlíthatóságuk csökkenéséhez vezet.
Mindezen folyamatok ígymégbonyolultabbá teszika
statisztikusok mindennapi munkáját. A technológiai
haladássalpárhuzamosana szolgáltatások kereskedel-
me is élénkül, ráadásul mind inkább specializált 
termékek kerülnek kereskedelmi forgalomba az inter-
neten keresztül.

4.2.4. DIGITÁLIS TERMÉKEK 
FOGYASZTÁSÁNAK KEZELÉSE

A digitális termékek alapvetően olyan termékek,
amelyekelektronikusformábantárolnakés/vagyszállí-
tanak és/vagy használnak. Értékükmérését az alábbi
háromtulajdonságukteszikifejezettennehézzé:

• Az elektronikus tartalmak általában nem 
versenyzők,tehátegyszereplőfogyasztása,vagy
akár termelési, szolgáltatási célú felhasználása
nemzárjakiegymásik fogyasztását, felhasználá-
sát.Sőt, a digitális tartalmak értéke a felhaszná-
lók számától csak tovább nő („hálózati hatás”).

• A digitális tartalmak marginális költség mellett 
sokszorosíthatók, ésáltalábana replikák semmi-
bensemkülönböznekazeredetitől.

• Nem helyhez kötöttek és legtöbbször nem kézzel 
foghatóak. Így ingyenéskönnyedéntárolhatóak,
illetveszállíthatóknagytávolságokrais.

A digitális tartalmak első előállítása általában nagy
költséggelbír,dea fent felsorolt tulajdonságokkövet-
keztében könnyen replikálhatóak belépési korlátok
nélkül,ígyapiacimechanizmusokazárakat0közelébe
terelik.Mindemellett,méghaapiaconlévővállalatnak
sikerül is belépési korlátokat felállítania, ösztönözve
lehetnekarra,hogya termékeárátalacsonyan tartsa
annakérdekében,hogyminéltöbbfelhasználójalegyen
(„hálózatihatás”).Végeredménybenalegtöbbesetben
nincs megfigyelhető ára a legnépszerűbb digitális 
tartalmaknak,–kivéveazinternetelőfizetésekáltalifix
költségeket–ígyaGDPmérésesoránrendkívülnehéz-
kesésajelenlegimódszertanszerintnemislehetséges
az ilyen tartalmak valódi értékének meghatározása.
Ennek hatására pedig komoly torzítások alakulnak ki,
hiszen népszerű és széles körben elterjedt jelentős
értékkelbírótermékekésszolgáltatásokmaradnakkia
GDPstatisztikákból.

Adigitálistartalmakatbiztosítóvállalatok3főbevételi
forrásratámaszkodnak:

• szolgáltatásaikértfelszámítottdíjak

• felhasználóikrólgyűjtöttinformációkértékesítése

• online hirdetési felületek értékesítése

Ez utóbbi esetében azonban a Nemzeti Számlák
módszertana alapján a digitális tartalmak a hirdetési
iparágköztestermékei.Ígyahirdetésiköltségekhozzá-
adódnakahirdetésifelületetkínálóágazathozzáadott
értékéhezésezzelpárhuzamosanlevonódnakahirde-
tési ágazat hozzáadott értékéből.Mindezek következ-
tében a hirdetési felületek értékesítéséből finanszíro-
zott digitális tartalmak értéke csak a hirdetések által
generált addicionális fogyasztásbővülés mértékéig
adódnakhozzáazaggregáltGDP-hez.

Ezzelszembenazelsőesetben–közvetlendíjakesete–
isnehézségekbeütköznekastatisztikusok,hiszenannak
ellenére,hogyaszolgáltatásokértdíjakatszámolnakfel,
afogyasztásmértékekorlátlan,így a fogyasztás mennyi-
sége továbbra is ismeretlen, amely következtében az 
egy egységre jutó ár kalkulációja is lehetetlen.

Aproblémajelentőségéretöbbfélebecslésisrendelke-
zésre áll, amelyek közül Goolsbee (2006) szerint az 
internethasználók 2005-ben szabadidejük 10 százalé-
kát az interneten töltötték, miközben kiadásaik 
csupán 0,33 százaléka társítható internet-szolgáltatá-
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sokhoz. Ígyaz internetethasználókesetébenarányta-
lan hasznosságnövekedést eredményezve a kiadásaik-
hozviszonyítva.

4.2.5.5.Alternatívmegközelítések

A digitális tartalmak jelenlegi módszertan szerinti 
kezelése elkerülhetetlenül a digitális aktivitás számot-
tevő alulbecsléséhez vezet. Mindazonáltal a digitális
tartalmak értékénekmérése rendkívül nehéz feladat.
Számoskülönbözőmódszertanimegközelítéslétezika
problémakezelésére,amelyekközülalegfontosabbak
azalábbiak:

• adigitálistartalmakhoztársulthirdetésikiadások
mérése;

• aráfordítottidőértékénekmérése;

• azinternetforgalommérése.

Ezenmódszerekközültermészetesenegyiksemkezeli
tökéletesen a problémát, viszont összességében
képesek rávilágítani a hagyományos módszertan
hiányosságaibólfakadóproblémamértékére.

4.2.6. SHARING ECONOMY

A „Sharing economy” koncepciója a digitális technoló-
giák azon tulajdonságát használja ki, amellyel képessé 
válik online piacok és közösségi hálózatokat felhasz-
nálva arra, hogy eszközöket és erőforrásokat értékesít-
sen/béreljen/megosszon. A gazdasági tevékenységek
széles körét foglaljamagába: a szálláshelyés szállítási
szolgáltatásokonkívülmunkaerő-ésháztartásieszközök
kölcsönzésétisfelöleli.Akoncepciólegfőbbkarakterisz-
tikája,hogyatulajdonlásfelőlabérlésfelémozdulnak
el a modern gazdaságok. Bár az ötlet maga nem 
modern gondolat, azonban a jelenlegi mérete és 
hatóköré jóval kiterjedtebb a korábbi időszakokkal 
összehasonlítva, köszönhetően az internet ugrásszerű 
fejlődésének, valamint a közösségi hálók nyújtotta 
véleményezési rendszerek kialakulásának.

A„Sharingeconomy”alapvetőenkétfőkihíváseléállít-
ja a statisztikusokat. Az első az, hogy a jelenlegi
módszertan vajon megfelelően kezeli, méri, klasszifi-
kálja az itt tárgyalt tranzakciókat. A második, jóval
fundamentális kérdés az, hogy alapvetőenmit szeret-
nénk mérni, hiszen a munka és a szabadidő közötti
vékony határvonal eltolódásával sok tevékenység a
GDPkoncepciójánkívülrekerül(he)t.

4.2.7.7.Mérésinehézségek

HagyományosanaGDPméréseavállalatokáltalkitöl-
tött felméréseken alapul,mely alapvetése az, hogy a
cégek állítják elő a gazdaság számárahasznos értéke-
ket, míg a háztartások elfogyasztják mindezeket.
Azonban ahogy a „fel nem mért” háztartások egyre
inkább átveszik a vállalatoktól a hozzáadott értékek
létrehozását,úgyegyreinkábbtorzítottáválikagazda-
ság-statisztika. Mindezek hatással vannak a GDP, az
árak,valamintamunkaerőpiaciszámokminőségéreis.

Nagy nehézséget jelent a gyakorlatban a „Sharing
economy”esetébenazárakpontosfelmérése.Ugyanis 
például a szálláshely szolgáltatások esetében azért 
csábítóak az ezen koncepció által kínált szobák/
lakások, mert olcsóbbak és/vagy jobb minőségűek, 
mint a hotelek által biztosítottak. Azonban lévén, 
hogy az árakat csak a hotelek által kínáltakkal lehet 
leginkább közelíteni, így végeredményként a szállás-
hely szolgáltatások deflátora lesz magasabb, mint a 
valós érték.Ígyanemmegfigyeltalacsonyabbárkisebb
mértékű nominális kiadásokhoz és ezen keresztül
alacsonyabbreálGDP-hezvezet.Az Egyesült Királyság 
esetében az árak hibás megfigyelése a szálláshely 
szolgáltatások kibocsátásának 0,7 százalékos alulbecs-
léséhez vezet a számítások alapján36.

36 Bean2016
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4.3. A GDP torzítottságának mérésére vonatkozó 
becslések Magyarországon

4.3.1. AZ INFORMÁCIÓS-KOMMUNIKÁCIÓS 
SZEKTOR MÉRÉSI PROBLÉMÁINAK MÉRTÉKE

Abban a szakirodalmak széles körében egyetértenek a 
szakértők, hogy a GDP mérésének módszertana torzí-
tottságot okoz és nem képes megragadni a gazdasági 
tevékenységeket teljes pontossággal. Abban viszont
máregyáltalánnemmutatkozikkonszenzus,hogyezen
mérésihibákképesek-eönmagukbanmegmagyaráznia
válságótaglobálisanmegfigyelhetőtermelékenységlas-
sulást. Jelen fejezetben megvizsgáljuk a GDP torzított-
ságának mértékét magyar adatokon, igyekezve választ 
adni arra a kérdésre, hogy csupán az említett jelenség 
képes-e magyarázatul szolgálni a termelékenység lassu-
lására. A vizsgálatokhoz azonban a magyar gazdaság
potenciáliskibocsátásátmegragadómutatóthasználjuk,
amelymárnemtartalmazzaagazdaságiciklusokokozta
ingadozásokat, így egy adott nemzetgazdaság hosszú
távúnövekedésétjobbanképesmegragadni.

Elsőlépéskéntmegvizsgáljukatermelékenységlassulá-
sábólfakadókiesőkibocsátásmértékét.37Ezekalapján
a2016.éviévespotenciálisGDP2005-sárakonhazánk-
ban25378milliárdforintvolt,haazonbanfigyelembe
vennénkatermelékenységlassulásokoztakiesőoutpu-
totis,32000milliárdforintranőne.Ezekalapjánhozzá-
vetőlegesen6800milliárdnyioutputeshetettki. Ígya
későbbiekbenarrakeressükaválaszt,hogy mennyire 
reális azon feltevés, hogy a 2006 óta folytatódó digitá-
lis fejlesztések ellenére statisztikailag megfigyelhető 
termelékenységlassulás (amelyetazegyfőrejutóGDP
növekedési ütemével közelítettük, amely a ciklikus
tényezőketmárkiszűriazidősorokból)csupán mérési 
hibák következménye.

Mielőttrátérnénkakérdésmegválaszolására,megvizs-
gáljuk,hogyvajonglobálisannézvevan-ekapcsolataz
innováció által leginkább érintett infokommunikációs
szektor(későbbiekbenIKTszektor)adottgazdaságban
betöltöttszerepeésatermelékenységlassulásaközött.
A gyakorlatot kétféle megközelítésből is elvégeztük: 

37 Az átlagos negyedéves termelékenység növekedés lassulása
1995‒2006 és 2007‒2016 között 0,626 százalék (=0,845%-0,219%), így a
kiesőkibocsátásbármelyiktnegyedévben2006ótaYc=Ya*(1,00626)

q,ahol
Ycakiesőkibocsátás,Yaazaktuálisanmegfigyeltoutputésqa2006negyedik
negyedéveéstidőpontközöttelteltnegyedévekszáma.Végeredményként
amegfigyelttermelékenységlassuláseredményeként2016-banagazdasági
aktivitás28százalékkal(1,0062640=1,2834)lettvolnamagasabb.Érdemes
felhívniafigyelmet,hogyezengyakorlatnemváltoztatamunkaerőinputon.

egyrészről a keresleti oldalt reprezentálja a szélessávú 
internethez hozzáférők arányának változását, míg 
kínálati oldali tényezőként az IKT szektor bruttó hozzá-
adott értéken belüli részarányát használtuk.A függő-
legestengelyenaz1995‒2004és2005‒2017Q1közötti
termelékenységnövekedés változását ábrázoljuk, míg
adatforráskéntazOECDadatbázisaszolgált.

Mind a két vizsgálat azt az eredményt mutatja, hogy 
nincs statisztikailag szignifikáns összefüggés a terme-
lékenység lassulása és az infokommunikációs szektor 
nagysága között (4-9,4-10.ábra).Hasonlóeredménye-
ketkapottamerikaiadatokonvégezve többekmellett
Syverson(2016)ésCardarelli,Lusinyan(2015)is.

4-9. ábra:   
A termelékenység és az internet kapcsolata

Forrás: OECD.
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4-10. ábra:   
A termelékenység és az IKT szektor kapcsolata

Forrás: OECD.
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A hiányzó negyedévenkénti 1700 milliárd forintnyi
outputmás kontextusban is vizsgálható.A szakiroda-
lomban legtöbbször az infokommunikációs szektort 
jelölik meg, mint a GDP mérési hibái által leginkább 
érintett szektor. Így érdemes megvizsgálni az IKT
szektorban2007ótamegfigyelhetőfolyamatokat,illet-
ve összevetni a termelékenység lassulása által kieső
kibocsátással.

Az említett szektor nominális hozzáadott értéke 
2016-ban 1460 milliárd forint volt (amelynek döntő
része az IT és egyéb információs szolgáltatások,
valaminta telekommunikációsalágazat teljesítményé-
bőlszármazott).Atermelékenységlassulásánakkezde-
tén–2007-ben–azIKTszektorteljesítményeazonban
még nem érte el az 1200milliárdos értéket, mindez
2005-ös árakra átszámolva 1107 milliárd forintra
módosul. Így az érintett ágazat 2016 és 2007 között
közel 300 milliárd forintnyi reál hozzáadott érték
növekedésttudottfelmutatni.Haamérésiproblémák
okozta torzítások (6800 milliárd forint) nagyrészt a
vizsgált szektort érintették volna, akkor az ágazat
kibocsátásának 5-ször nagyobb mértékben kellett
volnanőniea2007‒2016közöttperiódusbanatényle-
gesenmegfigyelt értékéhez képest (1460mrd HUF /
1107 mrd HUF = 25%). Ez olyan számottevő eltérés,
amelyetnem lehet csupán ezzel a mérési problémával 
magyarázni38.

Mindemellett elképzelhető, hogy nem a kibocsátás 
mérése okoz torzításokat, hanem az adott ágazat 
reálértékének számításához használt deflátor.Korábbi
fejezetbenmárfelvetettük,hogyaminőségiváltozások
hibáskezelése leginkábba termékek, inputok„tényle-
gesnél”magasabbáraibancsapódikle.Azalábbiábrán
jóllátszik,hogyamígazelektronikusfogyasztásicikkek
gyártásához felhasznált termékekára jelentős csökke-
néstmutatfel,addigazegyébinputokáralényegében
nemváltozott,miközbenezen termékkör esetében is
számottevőminőségjavulásfigyelhetőmeg.

38 Syverson (2016) amerikai adatokon végzetthasonló vizsgálatai azUSA
esetébenazt azeredménythozták,hogyaz IKT szektornaka statisztikákban
megjelenő75%-osnövekedésénél(2004‒2015között)közel6-szorgyorsabban
kellettvolnanőnie.

4-11. ábra:   
Az elektronikai szektorok termelői árainak alakulása

Forrás: KSH.
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ÁttérveazIKTszektoráraira,azlátszik,hogy2007‒2016
között több mint 5 százalékkal mérséklődtek. Ahhoz,
hogy a 1700 milliárdnyi negyedéves kieső output
reálértelembeneltűnjön,azemlítettáraknakközel100
százalékkalkellettvolnacsökkenie.Akorábbanemlített
elemzésben (Syverson 2016) az USA-ra vonatkozóan
ugyanezen érték 67 százalék, tehát ott is jelentős
árcsökkenéskellettvolnaahhoz,hogyastatisztikailag
megfigyelhetőtorzításeltűnjön(4-11.ábra).39

Összességében elvethető azon hipotézis, miszerint a 
hazai adatokon 2007 óta megfigyelhető termelékeny-
séglassulás kizárólag az IKT szektor termelésének 
mérési hibáira vezethetők vissza. Véleményünk 
szerint szerep lehet benne, azonban a 6800 milliárd-
nyi hiányzó outputot még az árak korrekciója eseté-
ben sem képes magyarázni.

Saját számításaink alapján az IKT szektor Informá-
ció-technológiai és egyéb információs szolgáltatás 
alágazat40 torzított mérése összességében a GDP szint-
jét hozzávetőlegesen maximálisan 0,5‒1,5 százalékkal 
befolyásolhatja.Azadatokalapjánazinfokommunikáci-
ósszektordeflátorabár lassabbütemben,mintaGDP
árindexeesetében,denőttazelmúlt időszakban.Ezen
folyamatokazonbanvéleményünkszerintadigitalizáció
és robotizáció térhódításával kevésbéösszeegyeztethe-
tők. Megítélésünk alapján az informatikai eszközök 
teljesítményének jelentős fejlődése következtében az 
egy számítási egységre jutó árszintnek fokozatosan 
mérséklődnie kellene. A Moore-törvény41 alapján az 

39 Számításainksorántermelésiésnemszolgáltatásiárakathasználtunk.
A szolgáltatási kibocsáltási árindexekbevonásaazelemzésbepontosabbá
tehetikövetkeztetéseinket.
40 MelyalágazataGDP-nbelül2016-ban2,5százalékossúllyalbírt.
41 Moore,1965.
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integrált áramkörök részletezettsége és így közelítve a 
számítógépek számítási kapacitása 18 havonta 
megduplázódik. Így aggregáltan nagyjából változatlan
árszintet feltételezve,azegyszámításikapacitásra jutó
áraknak18‒24havontafeleződniekellene(4-12.ábra)42.

4-12. ábra:   
A bruttó hozzáadott érték deflátorai (év/év változás)

Forrás: KSH.
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%

Percent

Ezenmódosítottdeflátortfelhasználvaavizsgáltszektor
reálkibocsátásamagasabbszintekrekerült.AKSHáltal
publikált, valamint az általunk számított Informá-
ció-technológiai és egyéb információs szolgáltatás
alágazat bruttó hozzáadott értékében megjelenő
különbségévesátlagbanmaximálisan250‒300milliárd
forint lehet, (természetesen az alkalmazott deflátor
jelentősen befolyásolja az eredményeket) amely az
elmúlt időszak során kis mértékben akár emelkedhe-
tettis.Így összességében 2016 során az IKT szektor a 
GDP-szintjét maximálisan 0,5‒1,5 százalékkal torzít-
hatja (4-13.ábra).

4-13. ábra:   
Az Információ-technológiai és egyéb információs 
szolgáltatás alágazat reál kibocsátása a kétféle deflátor 
felhasználása esetében

Forrás: KSH, MNB-számítások.
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42 Fogyasztóiárakalakulásaszempontjábólavizsgálttermékkörkeresletének
sajátárrugalmasságaismeghatározó.

4.3.2. AZ INGYENES TARTALMAK MÉRÉSI 
PROBLÉMÁINAK MÉRTÉKE

Hazánk esetében is megfigyelhető tendencia, hogy az 
ingyenes tartalmak fogyasztása számottevően növeke-
dett a válságot követően. (4-14.ábra)A3. fejezetben
taglaltakalapjánezisérdemitorzításokatokozhataGDP
mérésben, ígypróbát teszünkaproblémamértékének
megbecslésére. A számításokhoz a KSH által publikált
HáztartásiKöltségvetésiFelvételek(HKF),az Időmérleg
statisztikát,valamintazEurostatáltalközölta lakosság
internethasználatcéljáravonatkozóadatokathasználtuk.

4-14. ábra:   
Internethasználat célja hazánkban

Megjegyzés: * becsült érték.
Forrás: Eurostat.

Első lépéskéntmegvizsgáltuk az Időmérleg statisztika
számunkraleginkábbrelevánskérdéseit,összehasonlít-
vaa2010-esfelmérésta2000-sel.Alegfrissebbkérdőív
alapjánazállapíthatómeg,hogycsökkentazokaránya
(99,6 százalékról 84 százalékra), akik főtevékenység-
ként egyáltalán nem használnak internetet (vásárlás,
álláskeresés, könyv- és folyóirat-olvasás, információ-
gyűjtés, zenehallgatás, filmnézés, ügyintézés, utazás-
szervezés, valós idejű beszélgetés). Ezzel párhuzamo-
san pedig nőtt az átlagos napon egy főre jutó 
internetezésre fordított percek száma is. A teljes
sokaságon végzett felmérések alapján 2000-ben egy
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napon átlagosan 1 percet töltöttünk főtevékenység-
ként internetezéssel,míg2010-reezenértékközel15
percre emelkedett. Ha a mintán belüli eloszlásokat
vizsgáljuk az állapítható meg, hogy bár továbbra is
balra ferdeeloszlással szembesülünk, – tehát a lakos-
ságnagy részealig,vagyegyáltalánnemhasználjaaz
internetet – de már jóval kevésbé mint 2000-ben.
Ráadásul számottevően nőtt azon szereplők száma, 
akik legalább 30 percet használják az internetet 
naponta. Emellett az is kiemelhető, hogy a háztartá-
sok közül a legtöbb időt digitális tartalmak fogyasztá-
sára fordított idő közel megduplázódott, a korábbi 
495 percről 700 percre emelkedett (4-1.táblázat).

4-1. táblázat  
Az internetezésre fordított idő 2000-ben és 2010-ben

Megjegyzés: *akik legalább 1 percet internetezéssel töltöttek.
Forrás: KSH.

A 2000-s évekbeli hazai gazdaság jelentős átalakulá-
sonesettát2010-re,ígyazakkoriidőmérlegstatiszti-
ka kérdései kevésbé részletezettek a digitális tartal-
makat illetően, mint a legfrissebb felmérés. Ennek
következtében a 2010-es Időmérleg statisztika a
tevékenységek sokkal diverzifikáltabb körét foglalja
magába és nem csak az aggregáltan internetezésre
fordított időt vizsgálja, de lehetőség van sokkal
közelebbről is elemezni a különböző tevékenységi
köröket.Vizsgálatunk szempontjából a legfontosabb 
tevékenységi körök a következők: film és zene le-, 
feltöltése; hírek, napilapok olvasása interneten; 
digitalizált könyvek olvasása; valós idejű beszélgetés 
internetalapon (4-2.táblázat).

4-2. táblázat  
A digitális tartalmak napi fogyasztására fordított idő 
2010-ben

Forrás: KSH.

EztkövetőenmegvizsgáltukaHáztartási Költségveté-
si Felvételek (HKF) statisztika, a digitális tartalmakat 
leginkább átölelő kiadási kategóriáinak alakulását.
Mivel az Időmérleg 10 évente kerül felvételre, így a
HKF esetében az időben legközelebbi statisztikákat
használtuk (2004 és 2012). A HKF statisztikából 
véleményünk szerint a digitális tartalmak szempont-
jából legrelevánsabb csoportok az újság, könyv, a 
hangfelvevő és lejátszó berendezések (legjobb 
proxy-ja lehet a zenehallgatásnak), valamint a 
telefon- és egyéb hírközlési szolgáltatások lehetnek. 
Jól látható, hogy a könyv termékkör kivételével az 
összes többi csoportra fordított kiadás csökkent. 
Véleményünkszerinta legnagyobbtorzításatelefon-
ésegyébhírközlési szolgáltatások, valamintazújság-
és könyvvásárlás esetében állhatnak fenn. Előbbi
esetében egyre komolyabb helyettesíthetőséget
jelentenekazinternetalapúkommunikációslehetősé-
gek, míg utóbbi esetében az ingyenesen elérhető
hírportálok, valamint a digitális formátumban letölt-
hető e-könyvek okozhatnak torzításokat. Ezen felül
jelentős lehet a zenehallgatás esetében a mérési
probléma, bár ezen termékcsoport már a korábbi
időszakban is viszonylag alacsonyabb kiadási súllyal
rendelkezett.

1999– 
2000

2009– 
2010

ReálInternetethasználókaránya* 0,8% 16%

Átlagosaninternetezésseltöltöttidő(perc) 1 15

Egyszereplőáltalinternetezésseltöltött
maximálisidő(perc)

495 700

Felhaszná-
lók aránya

Átlagosan  
ráfordított idő  

(perc)

Maximálisan 
ráfordított  
idő (perc)

Filmészenele-, 
feltöltés 10,4% 9,4 660

Hírek,napilapok
olvasása 1,9% 1,3 305

Könyvolvasás 0,1% 0,05 100

Valósidejű 
beszélgetések 
internetalapon

4,2% 3,8 450
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4-3. táblázat  
Digitalizáció által leginkább érintett csoportok fogyasz-
tási kiadása 2004-es áron

Forrás: KSH.

A két statisztikát összevetve azt láthatjuk, hogy bár a 
tényleges fogyasztási kiadása a háztartásoknak valóban 
csökkenést mutat, azonban az érintett termékek és 
szolgáltatások használatára fordított idő számottevően 
emelkedett (4-3. táblázat)43. Ezek alapján – bár az
eredményeketbefolyásolniképesfeltevésekhasználata
mellett–lehetőségvanatorzításmegbecslésére.

AzIdőmérlegadatokalapjánazegyfőrejutónapiinter-
nethasználat jelentősen emelkedett 2000-ről 2010-re.
Báratorzításpontosmegbecsléséhezelengedhetetlen
lennea2010-benmárrendelkezésreálló,azinternetfel-
használástnagyobbrészletezettséggelbemutatniképes
2000-es statisztika, de a becslés elvégzése különböző
feltevésekmellettislehetséges.A legegyszerűbb azzal 
az egyszerűsítéssel élni, hogy az egyes alcsoportokra 
fordított idő arányosan ugyanannyit változott, mint az 
összes internetezésre fordított idő(1percről15percre,
tehátközel15-szeresérenőtt).Ezenfeltevésmenténa
filmés zeneletöltésre0,6, a könyvolvasásragyakorlati-
lag0,ahírekolvasására0,1,valamintazinternetalapú
telefonálásra fordított idő 0,3 perc lehetett 2000-ben.
Természetesen, ha csak a ráfordított idő és a digitális
tartalmak fogyasztására fordított kiadások alapján
ítélnénkmegatorzításmértékét,akkortúlzottegysze-
rűsítésekkel élnénk, hiszen az alcsoportokon belül
számos olyan tétel található, amelyek fogyasztása
2010-reszinteingyenessévált,deközbenelőfordulhat
olyan eset is, hogy a szolgáltatás minősége javult
számottevően. Elég, ha csak a telefonálásra fordított
kiadásokat vizsgáljuk. Nyilvánvaló módon a 2000-es
évekelejénmégszámottevősúllyalbírtazSMS-szolgál-
tatásokaránya, amelymanapságmármarginális tétel-
nek számít. Ezzel párhuzamosan a telefonos előfizeté-
sek esetében egy évtizede még nem volt lehetőség
mobilinternetelőfizetésre, jelenlegpedigmáraz5G-s
hálózatoktesztelésezajlik(összetételhatás).

43 SzámításainkhozaHKÉFadataihasználtuk, amelyeknem felelnekmeg
teljesmértékbenanemzetiszámlákértékeinek.

Amerikai adatokon végzett elemzések alapján 
(Brynjolfsson, 2012) az újság, a könyvek és a zenehall-
gatás esetében az internethasználat harmada-kéthar-
mada esetében zajlik a szolgáltatás ingyenes honlapo-
kon,mígazinternetalapútelefonálásokesetébenezen
arány alacsonyabb lehet (becslések alapján egy ötöd,
egyheted).

4-4. táblázat  
A lehetséges torzítottság mértéke a különböző kiadási 
tételek esetében

Forrás: KSH, MNB-számítás.

Ezekalapjánaztgondoljuk,hogyazingyenesenelérhe-
tő digitális tartalmak megjelenése és elterjedése,
valamint ezek jelenlegi módszertan szerinti kezelése
maximálisanmintegy800milliárdforinttaltorzíthatjaa 
magyar GDP-t, amely a bruttó hazai termék 2–3 száza-
lékával egyenértékű (4-4.táblázat).

Ezen érték az Amerikai Egyesült Államok adatain 
végzett becslések alapján jelentősebb mértékű, 
Brynjolfsson (2012) módszertana szerint – ráfordított 
időt veszi figyelembe – csak az internet térnyerésének 
(a televízió esetében közel kétszer nagyobb adatokat 
számszerűsített) köszönhetően az amerikai gazdaság 
növekedési üteme az elmúlt 10 évben éves átlagban 
0,3 százalékponttal lett volna magasabb. Nakamura
(2017) eredményei is magasabb torzítást mértek az
USA esetében. Amódszertan lényege, hogy az ingye-
nes tartalmakat egyfajta barter tranzakcióként kezeli,
mely soránaháztartásokaktív „előállítói” anézettsé-
gi-szolgáltatásoknak,amiértcserébe„fogyasztói-szóra-
koztatást” kapnak.Az – a szerzők által is elismerten 
kissé alulbecsült – eredmények alapján az amerikai 
reál GDP növekedési üteme 1995–2014 között átlago-
san évente 0,08 százalékponttal lehetett magasabb az 
ingyenes, digitális tartalmak mérési torzítása követ-
keztében.44

44 Azingyenesdigitálistermékekhasználatábóleredőhasznosságfogyasztói
többletet jelent,amlyetazOECDajánlása szerint szatellit számlákkeretében
kelleneszámszerűsíteni.Ahasznosságonalapulószámításoknemfelelnekmeg
anemzetiszámlákkeretrendszerének.

Kiadás (mrd HUF) 2004 2012 Különbség

Újság 39,58 27,59 –11,98

Könyv 19,61 23,95 4,34

Hangfelvevőéslejátszó 
berendezések 3,21 1,23 –1,98

Telefon-ésegyébhírközlési
szolgáltatások 340,58 339,95 –0,64

Kiadás (mrd HUF) 2012

Időrá-
fordítást 

figyelembe 
vevő

Különbség

Újság 27,59 ~100 ~72,41

Könyv 23,95 ~85 ~61,05

Hangfelvevőéslejátszó 
berendezések* 1,23 ~5 ~3,77

Telefon-ésegyéb
hírközlésiszolgáltatások 339,95 ~680–1020 ~680,05

Összesen 432,3 ~1249,58 ~817,28
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5. Gazdasági növekedés és ágazati 
átalakulás
A nagy szektorok GDP-n belüli súlyának átrendeződése jól dokumentált jelenség a gazdaság fejlődési pályáján. Az 
agrárszektor súlya jellemzően csökken egy fejlődési pályán, az ipar részaránya fordított U-alakú görbét ír le, míg 
a szolgáltatási szektor folyamatos növekedést mutat. A mezőgazdaság esetén a keresleti és a kínálati tényezők 
mind a szektor súlyának csökkenése irányába hatottak. A szektorban gyors termelékenységbővülés volt 
megfigyelhető, emellett az agrártermékek jövedelemrugalmassága (azaz egységnyi többletjövedelemből a 
mezőgazdasági termékekre fordított hányad) is alacsony volt. Az ipar súlyát tekintve a termelékenységbővülés 
okozta áresés kezdetben az árbevétel, és így az ágazat súlyának emelkedését vonta maga után. Ahogy azonban a 
kereslet egyre kevésbé reagált az árak csökkenésére, az ágazat gazdasági súlya csökkenni kezdett. Ezt még az sem 
tudta ellensúlyozni, hogy az ipari termékek jövedelemrugalmassága nagy. A szolgáltatások esetében a 
termelékenységbővülés is viszonylag visszafogott volt, másrészt a kereslet jövedelemrugalmassága is magas, azaz 
ennek az ágazatnak a súlya emelkedett. Előretekintve két fontos üzenetet tudunk megfogalmazni. Egyrészt azon 
ágazatokban van nagy potenciál, amelyeknek az árai jelen pillanatban nagyon magasak, de gyorsan csökkennek 
(pl.: elektromos autók). Másrészt azok a javak, amelyeknek a jövedelemnövekedésével nem nő arányosan a 
keresletük, csökkenő súlyt fognak képviselni a termelésben, illetve a foglalkoztatásban. 

A termelékenység bővüléséért elsősorban az adott korszakra jellemző általános célú technológiájának (ÁCT) széles 
körű elterjedése felel. Az ÁCT-k megjelenését két jelenség kíséri. Egyrészt az új technológia bevezetésekor 
alacsonyabb termelékenységbővülés jellemző. Másrészt az új kombinációk létrejöttével korábbi megoldások és 
készségek kiszorulnak, fölöslegessé válnak, a piacgazdaságok innovációs folyamataiban végbemenő, a korábbi 
struktúrákat lebontó folyamat, azaz teremtő rombolás megy végbe. Jelen időszak ÁCT-je kétség kívül az 
infokommunikációs technológia. A közeljövő legfontosabb technológiái alapvetően az elektromobilitáshoz, az 
elektromos energia tárolásához, a kommunikációs eszközökhöz, illetve a környezetvédelemhez kapcsolódnak. 
Emellett jelentős potenciál azonosítható a magasabb tudást képviselő munkafolyamatok automatizálásában az 
Internet of things, a felhőtechnológia, a robotika, valamint az önvezető autók esetében is. Egyes elemzések szerint 
a mesterséges intelligencia kiterjedt alkalmazása olyan mértékben változtatja majd meg a gazdaságot és a 
hétköznapjainkat, hogy az már egy új technológiai korszakot jelent. 

Az Európai Bizottság kijelölt 6 olyan kulcstechnológiát, amelyek támogatása révén lehetségessé válik, hogy Európa 
a világ innovációs élmezőnyébe kerüljön, illetve tartósan ott maradjon. Ez a 6 technológia a korszerű 
anyagtechnológia, nanotechnológia, mikro- és nano-elektronika, ipari biotechnológia,  fotonika és a haladó 
gyártási technológia. A kulcstechnológiák közös jellemzője, hogy magas a K+F intenzitásuk, gyors innovációs 
ciklusokkal működnek, tőkeintenzívek és magas képzettségű munkaerőt igényelnek. Magyarország a technológiák 
gyártására és exportálására szakosodott, de még a V3 régióhoz viszonyítva is elmaradása van számos 
kulcstechnológia szabadalmazása terén. Grinin és szerzőtársai (2017) szerint az elkövetkező 30‒50 év a MANBRIC 
(orvos-, additív, nano-, bio-, robot-, info- és kognitív) technológiák által meghatározott gazdasági ciklussal lesz 
leginkább jellemezhető; ezen terület válhat majd a világgazdaság általános célú technológiájává. A prognózist a 
szabadalmi statisztikák utóbbi évtizedekben megfigyelhető dinamikája, valamint az öregedő társadalom 
egészségügyi ellátásához szükséges orvostechnológiai fejlesztések várható innovációs igénye alapján fogalmazták 
meg. A jövő kiemelt innovációs területeit elsősorban a kelet-ázsiai országok adataival támasztották alá, ahonnan 
véleményük szerint a következő technológiai váltás elindul majd.
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A termelékenység bővülése jelentős átrendeződést
mutatagazdaságiágazatok,szektorokközött.Érdemes
ezértmegvizsgálnimelyekazokazágazatok,amelyek
afejlődésnyertesei,illetveveszteseilehetnekakövet-
kező évtizedben. Fontos kérdés, azonban, hogy
hogyanmérjükegyágazatjelentőségét,sikerességét.
Aklasszikuselemzésekjellemzőenazegyesgazdasági
ágak GDP-n, vagy foglalkoztatáson belüli súlyára
koncentrálnak, a nagy szektorok átrendeződése,
vagyisastrukturálisváltozásjóldokumentáltjelenség
a gazdaság fejlődési pályáján (Kuznets (1966)),
újabbanpedigHerrendorfésszerzőtársai(2013)).Az 
egyes ágazatok súlya azonban nem feltétlenül 
elegendő információ arra nézve, hogy milyen fontos 
szerepet játszik egy gazdaság növekedésében, mivel 
léteznek olyan kisebb súlyú ágazatok, amelyek 
valamennyi ágazatra kiható technológiát állítanak 
elő. Az ilyen technológiát általános célú technológiá-

nak hívjuk (ÁCT). Ilyen általános célú technológia a
20.századelejénmegjelentelektromosság,illetveaz
1980-as évek után megjelenő infokommunikációs
technológiák.Azáltalánoscélútechnológiákalkalma-
zásabehálózzaatermelést, illetveamindennapokat,
megváltoztatja a termelési folyamatot, illetve azt,
ahogy a háztartások megszervezik az életüket. Az
ÁCT-kinnovációshullámotindítanakel,amiszektorok
felemelkedését és hanyatlását eredményezi (kreatív
rombolás). A fejezetbenmegmutatjuk,milyen szere-
pet játszik a kereslet és a kínálat változása a nagy
strukturálisátalakulásban.Akétlegfontosabbkérdés,
hogy melyek azok a szektorok, amelyek a jelenlegi
infokommunikációs forradalom legfontosabb győzte-
sei lesznek, másrészt fontos kérdés, hogy milyen
rövidtávúéshosszútávútechnológiaitrendekmentén
zajlanakleajelenlegivárakozásokszerintagazdaság
strukturálisváltozásai.

5.1. A gazdasági növekedéssel végbemenő nagy 
szektorális változások
Agazdaságoknövekedésipályájánagazdasági szekto-
rokjelentősátrendeződésefigyelhetőmeg,amiátfogja
atermelésésfoglalkoztatásszerkezeténekváltozásáta
szektorokközött.Herrendorfésszerzőtársai(2013)11
fejlettország19.és20. századiadatainak felhasználá-
sával(EUKLEMS)megvizsgálták,hogyhogyanváltoztak
aszektorálisfoglalkoztatásiéshozzáadottértékrészará-
nyok.A fejlődés kezdeti szakaszán az agrárszektor a 
meghatározó,ezenágazatbíra legnagyobb foglalkoz-
tatásiéshozzáadottértékbelirészaránnyal.A későbbi-
ek során azonban a mezőgazdaság részesedése 
számottevően mérséklődik(5-1.ábra).Ezzel szemben 
az ipari szektor esetében az ágazat súlya fordított 
U-alakot ír, le, azaz a fejlődés egy bizony pontjáig 
emelkedik a GDP-n, illetve a foglalkoztatottságon 
belüli részarány, majd csökkenni kezd. A szolgáltatá-
sok gazdasági súlya ezzel szemben folyamatosan 
emelkedik.Ráadásulkimutathatóegygyorsulónöveke-
dési pálya annál a pontnál, amikor az ipar elérte a
hozzáadott érték és foglalkoztatási részarányának
csúcsátavizsgáltidőintervallumonbelül.

5-1. ábra:  
A mezőgazdaság foglalkoztatási súlyának és a gazdaság 
termelékenységének kapcsolata

Forrás: Herrendorf és szerzőtársai (2013).

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0,0

Belgium Spanyolország Finnország

Franciaország
Japán
Korea Hollandia Svédország

Egyesült Királyság
Egyesült Államok

Log GDP/fő (1990 nemzetközi dollár)

Fo
gl

al
ko

zt
at

ás
on

 b
el

ül
i r

és
za

rá
ny

6,0     6,5       7,0      7,5      8,0      8,5      9,0      9,5     10,0    10,5    

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0.0

Log of GDP per capita (1990 international $)

Sh
ar

e 
in

 to
ta

l e
m

pl
oy

m
en

t

6.0     6.5       7.0      7.5      8.0      8.5      9.0      9.5     10.0    10.5    

Belgium Spain Finland France

Japan
Korea Netherland Sweden

United KingdomUnited States



NÖVEKEDÉSI JELENTÉS • 2017 73

GAZDASÁGINÖVEKEDÉSÉSÁGAZATIÁTALAKULÁS

5-2. ábra:   
Az ipar foglalkoztatási súlyának és a gazdaság termelé-
kenységének kapcsolata

Forrás: Herrendorf és szerzőtársai (2013).
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5-3. ábra:   
A szolgáltatások foglalkoztatási súlyának és a gazdaság 
termelékenységének kapcsolata

Forrás: Herrendorf és szerzőtársai (2013).
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5.1.1. A NAGY SZEKTORÁLIS VÁLTOZÁSOK 
LEHETSÉGES OKAI

A nagy szektorális átrendeződést alapvetően két 
tényező hajtja: egyrészt az egyes szektorok termelé-
kenységének növekedése jelentősen eltérhet egymás-
tól (kínálati hatás), másrészt az egyes termékek és 
szolgáltatások jövedelemrugalmassága szintén külön-
bözik (keresleti hatás) (Gabardo‒Pereima‒Einloft,

2017). 45Atermelékenységnövekedéseavállalat,vagy
az ágazat határköltségét csökkenti. Amennyiben a
vállalatversenyzőpiacontevékenykedik,vagyazárrés
százalékosan állandó, akkor a vállalat, vagy ágazat
termelékenységének emelkedése az árait is mérsékli.
Fontoskérdésebbenazesetben,hogymilyenakeres-
let reakciója az árak csökkenésére. Amennyiben a
keresletrugalmasanreagálazárakcsökkentésére,azaz
az árak egy százalékos csökkenésére a kereslet több,
mint egy százalékkal emelkedik, akkor az ágazat
árbevételeemelkedik.Haazonbanazárakegyszázalé-
koscsökkenéséreakeresletmárcsakkisebb,mintegy
százalékkal emelkedik, akkor az ágazat árbevétele
csökkenésígyasúlyaismérséklődik.Akeresletioldali
folyamatok megértéséhez a növekedéselméletek
általános modellkeretétől eltérően nem homoteti-
kus46 preferenciák használatáravanszükség.Ekkoraz
alacsonyabb rendű fogyasztási javak iránti relatív 
kereslet csökken egy növekedési pályán, míg a
magasabbrendűjószágokkeresleteemelkedik.

Amikroökonómiaelméletalapjánegyvállalatkínálati
görbéje a határköltség-görbe üzembezárási pont
fölötti szakasza reprezentálja (Kopányi (1992)).
Amennyibenegyteljeságazatkínálatigörbéjétszeret-
nénk felírni az ár-mennyiség koordináta negyedben,
akkor az egyes vállalati kínálati görbéket horizontáli-
sankellösszegezni.Egy ilyen,ágazatikínálatigörbét
jelenítünkmeg5-4.ábrán,amitMC1-gyeljelölünk.A 
technológiai haladás, tőkemélyülés eredményeként 
a vállalati határköltségek (azaz egy addicionális 
termék legyártásának a költsége) csökken, azaz
MC2-es függvény lesz a magasabb technológiát,
termelékenységet reprezentálóújhatárköltséggörbe.
Az,hogyerrehogyanreagálazadottágazatárbevéte-
le a keresleti görbétől függ. Amennyiben a keresleti
görberugalmasabbszakaszánvagyunk(azazacsillag-
gal jelölt pont felett), abbanazesetbenaz árakegy
százalékosváltozásáraakereslettöbb,mintegyszáza-
lékkalemelkedik,vagyisazárbevételnő.

45 A strukturális átalakulástmagyarázó elméletek között kiemelikmég
atermékekéságazatokváltozatosságát(evolucionistamegközelítés,lásd!:
Montobbio (2002), Saviotti és Pyka (2004), Ciarli és szerzőtársai (2010)),
valamint a kereskedelem szektorális összetétele és a szektorok közötti
jövedelemrugalmasságközöttiösszefüggésszerepét(lásd!:AraujoésLima
(2007);Araujo(2013)).
46 Amennyibenajövedelememelkedéseeseténafogyasztóikosárnem
változik,homotetikuspreferenciákrólbeszélhetünk.
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5-4. ábra:   
A határköltség-görbe eltolódása a termelékenységbővü-
lés hatására

Forrás: MNB.
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Jó példa erre a folyamatra az autógyártás. A 19‒20.
századfordulójánazautókegyedigyártmányokvoltak,
kisszériaszámbanelőállítotttermékek,ennekmegfele-
lőencsaka leggazdagabbakengedhettékmegmaguk-
nakegyautómegvásárlását.AFordT-modellbevezeté-
sénekidején,1908-ban825dollárbakerült.Azonbana
Fordáltalhíressétetttömeggyártásmiattazárakjelen-
tősenestek(1925-re260dollárra).AT-modellpéldájá-
nálmaradvaazautóirántikeresletazárakcsökkenése
miatt folyamatosan emelkedett és a kezdeti 10 000
darabos termelés 1923-ra meghaladta a 2 000 000
darabot.AfolyamatkövetkezményekéntaT-modellen
realizált árbevétel jelentősen emelkedett, vagyis
negatívkapcsolatvoltmegfigyelhetőazárésazárbevé-
telközött(5-5.ábra).

5-5. ábra:   
A Ford T-modell ára és az ahhoz kapcsolódó árbevétel

Forrás: Wikipédia, MNB.
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Haezzelszembenakeresletigörberugalmatlanszaka-
szánvagyunk,akkorazárakegyszázalékoscsökkenése

a kereslet kisebb, mint egy százalékos emelkedését
vonjamagaután(MC3-asgörbelejjebbtolódikMC4-re).
Ekkoratermelékenységemelkedéseazágazatárbevé-
telétmérsékli.47Fontoskérdéstermészetesen,hogyaz
alacsonyabb határköltséget mennyire érvényesítik az
árakban a vállalatok. Amennyiben nagy a verseny az
adott ágazatban, esetleg jelentős lehet az importhe-
lyettesíthetőség,alacsonyakabelépési korlátok,vagy
időbenállandóazárrés,abbanazesetbenahatárkölt-
ség-görbecsökkenésejóltükröződikazágazatáraiban
is.AzUSAésFranciaországadataitvizsgálvaazlátható,
hogyazelmúlttöbbmint50évbenatermelékenység
és a szektorok árindexe között kapcsolat negatív volt.
(5-6.ábra).

5-6. ábra:   
A munkatermelékenység és az ágazati deflátor változása 
közötti összefüggés az USA és Franciaország esetében 
(1960‒2016)

Forrás: AMECO, MNB számítások.
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AutorésSalomons(2017)aztvizsgáltamilyenfoglalkoz-
tatási hatása van a termelékenység bővülésének a
szektor foglalkoztatására.Eredményeik alapján a saját 
iparágban a termelékenységnövekedés következtében 
foglalkoztatás csökkenést lehet kimutatni valamennyi 
vizsgált ágazatban.48 (5-7.ábra)

47 ÁltalábanafoglalkoztatottiarányokésaGDP-nbelüliarányokhasonló
tendenciákatmutatnak.
48 Ennekellenéreazaggregáltfoglalkoztatásjellemzőennemcsökkent,mivel
a termelékenység növekedésével jellemezhető ágazat emelte az aggregált
keresletet,amiatöbbiágazatbanafoglalkoztatásemelkedésétvontamagaután.
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5-7. ábra:   
Az ágazati direkt, indirekt és nettó foglalkoztatási hatások 
19 fejlett ipari országban, 1970‒2007

Forrás: Autor-Salomons (2017) alapján MNB.
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5-1. táblázat 
Egyes nem-tartós termékek keresletének jövedelemrugalmassága

Megjegyzés: 2004‒2006-os háztartási szintű felmérések alapján 
Forrás: Salotti és szerzőtársai (2015).

Élelmiszer Ruházkodás Bútor Egészségügy Kommunikáció Rekreáció Egyéb

Ausztria 0,5 1,4 1,5 1,4 1,1 1,3 0,9

Franciaország 0,7 1,2 1,4 1,3 0,6 1,3 1,2

Olaszország 0,6 1,3 1,7 1,2 0,5 1,4 1,3

Szlovákia 0,7 1,6 1,9 0,9 0,8 1,3 1,0

Spanyolország 0,7 1,1 1,3 1,1 0,7 1,4 0,9

Egyesült  
Királyság 0,6 1,2 1,3 1,0 0,5 1,1 1,0

Átlag 0,6 1,3 1,5 1,2 0,7 1,3 1,1

Akínálatioldalazonbannemadelegendőmagyarázatot
azegyesgazdaságokbanvégbemenőváltozásokatilletően.
A jövedelem emelkedésével az egyes termékek és 
szolgáltatások kereslete nem azonos ütemben emelke-
dik a jövedelemmel. A 5-1. táblázat tanulsága szerint
jelentőskülönbségekvannakegyestermékekésszolgálta-
tásokjövedelemrugalmasságábanavizsgáltországokban.
Jellemzően a háztartások a jövedelmük növekedése 
esetén arányaiban többet költenek ruházkodásra, 
bútorokra, egészségügyre és rekreációra. Ezeknek a
termékeknekésszolgáltatásoknakakeresletevárhatóan
emelkedikagazdaságnövekedésénekpályáján.Azélelmi-
szerekrefordítottköltésekarányavárhatóancsökken,míg
akommunikációeseténnagyszórásfigyelhetőmeg.

Az empirikus vizsgálatok eltérő eredményeket 
hoztak annak vonatkozásában, hogy a szektorális 
átalakulásban melyik magyarázó tényezője bír 
nagyobb hatással a különböző gazdaságok vizsgálata 
során.Herrendorfés szerzőtársai (2015)azEgyesült
Államok 1947 és 2010 közötti adatainak elemzése
segítségével rámutat, hogy az egyes szektorok a 
hozzáadott értékben és így a foglalkoztatásban 
megjelenő részesedése nem a különböző jövede-
lem-rugalmasságoknak, hanem relatív árhatásoknak 
köszönhetően változik. Swiecki (2016) kombinált
modellje (amelybenmind a keresleti, mind pedig a
kínálatitényezőknekszerep jut)45különböző fejlett-
ségűország1970és2005közöttiadatainakfelhaszná-
lásarévénvizsgáltaastrukturálisátalakulást.Vélemé-
nyeszerinta fejlettség alacsonyabb szintjein nagyon 
fontos magyarázó erő a nem homotetikus preferen-
cia, a magasabb szinteken ezzel szemben az eltérő 
technológiai fejlődés adja elsősorban a strukturális 
változás magyarázatát. 
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Összességbenaztmondhatjuk,hogyamezőgazdaság 
esetén a keresleti és a kínálati tényezők mind a szektor 
súlyának csökkenése irányába hatottak. Aszektorban
gyors termelékenységbővülés volt megfigyelhető,
emellett az agrártermékek jövedelemrugalmassága is
alacsony volt.Az ipar súlyát tekintve a termelékeny-
ségbővülés okozta áresés kezdetben az árbevétel, és 
így az ágazat súlyának emelkedését vonta maga után. 
Ahogy azonban a kereslet egyre kevésbé reagált az 
árak csökkenésére az ágazat gazdasági súlya csökken-
ni kezdett. Ezt még az sem tudta ellensúlyozni, hogy 
az ipari termékek jövedelem-elaszticitása továbbra is 
nagy. A szolgáltatások esetében a termelékenységbő-
vülés is viszonylag visszafogott volt, másrészt a keres-
let jövedelemrugalmassága is magas, azaz ennek az 
ágazatnak a súlya emelkedett. 

Az utóbbi évek foglalkoztatási és termelékenységi 
statisztikái alapján Magyarországon a mezőgazdaság 
mutatta a legnagyobb termelékenységbővülést (a
2000-esévekben10%felettiátlagosévesdinamikával),
mígafoglalkoztatástekintetébenalegkevésbékedvező
folyamatokittzajlottakle.AG7országokhozhasonlóan
a feldolgozóipar is pozitív termelékenységi, de negatív
foglalkoztatásidinamikávaljellemezhető,aszolgáltatási
szektorpedigjellemzőenjóvaleredményesebbafoglal-
koztatásbővülése,mintatermelékenységtekintetében.
Különösenaszakmai,tudományos,műszakiésadminiszt-
ratívtevékenységágazatidézettelőjelentősfoglalkozta-
tásihatástavizsgált időszakban,amivelatermelékeny-
ség mérséklődése járt együtt, az információ és
kommunikációs ágazat esetében pedig a számottevő
foglalkoztatásbővülést az ágazaton belüli termelékeny-
ségnövekedés is támogatta (5-8.ábra).Az infokommu-
nikációs ágazat ezek alapján továbbra is a kereslet 
rugalmas szakaszán van, azaz a termékek árainak 
csökkenése nagyobb árbevételt, bővülő foglalkoztatást 
eredményez.

5-8. ábra:  A termelékenység és foglalkoztatás átlagos 
éves változása néhány ágazatban, 2001‒2016

Megjegyzés: A-mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat, C-feldolgozóipar, 
F-építőipar, G-I-kereskedelem, szállítás, szállás és éttermi szolgáltatás, J-infor-
máció és kommunikáció, K-pénzügyi és biztosítási tevékenység, M-N-szakmai, 
tudományos és technikai tevékenység; adminisztratív és támogató szolgálta-
tási tevékenységek. A termelékenység számításánál felhasznált hozzáadott 
érték 2010-es konstans árakon szerepel euróban.
Forrás: Eurostat.
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Előretekintvekétfontosüzenetettudunkmegfogal-
mazni. Egyrésztazon ágazatokban van nagy poten-
ciál, amelyeknek az árai jelen pillanatban nagyon 
magasak, de gyorsan csökkennek (aJelentéskiemelt
témájábaneztbemutatjukazelektromobilitásidőso-
raiban is). A termelékenység miatti árcsökkenés 
jónéhány évtizedig a bevételek és a foglalkoztatás 
emelkedését fogja maga után vonni ezekben a 
születőben lévő iparágakban.Egyidőutánazonban
apiactelítettéválik,acsökkenőárakegyrekisebbés
kisebb volumennövekedést fognak eredményezni,
így egy érettebb szakaszába lép az adott ágazat.
Ekkor pusztán a költségek csökkentése már nem
elegendő az árbevétel szinten tartásához. Ilyenkor
azok a javak, amelyeknek a jövedelemnövekedésé-
vel nemnő arányosan a keresletük, csökkenő súlyt
fognakképviselnia termelésben, illetvea foglalkoz-
tatásban. Amarketing és a termékekpozicionálása
ígykulcskérdésséválik.
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5.2. Az általános célú technológiák jelentősége a 
gazdasági fejlődésben

Fontoskérdés,hogyegy-egyágazatsúlyaaGDP-n,vagy
a foglalkoztatáson belül mennyire tükrözi az adott
ágazatszerepétagazdaságinövekedésbenvagyafejlő-
désben.A termelékenység bővüléséértésannaktöbb
ágazatra kiterjedő hatásáért elsősorban az adott 
technológiai korszak általános célú technológiájának 
széles körű elterjedése felel. Ilyen általános célú
technológia volt az első ipari forradalom idején a
gőzenergia,a19.századvégétőlazelektromosenergia. 
Jovanovic‒Rousseau (2005) szerint az általános célú
technológiafőjellemzőiakövetkezők:

1. elterjedtség,azazatechnológiaelkell,hogyjusson
alegtöbbiparágbaésalegtöbbháztartáshoz;

2. fejlődés,azazatechnológiánakegyrejobberedmé-
nyeket kell felmutatnia, vagyis a felhasználók
költségeinekfolyamatosancsökkenniekell;

3. az innováció kiterjesztése, azaza technológiának
hozzá kell járulnia új termékek és eljárások kifej-
lesztéséhezésalkalmazásához.

Az adatokatmegvizsgálva Jovanovic‒Rousseau (2005)
arraakövetkeztetésre jut,hogyazelmúlt időszakban
végbementfejlődésénekkövetkeztébenazIKT szektor 
megfelel az általános célú technológia kritériumainak.
Az elterjedtséget tekintve az Európai Unión belül az
internet-hozzáférésselrendelkezővállalatokaránya97
százalékotértel2016-ban.49AzUniónbelül legalacso-
nyabbaránytRomániaeseténregisztrálták,azonbana
penetrációittiselértea84százalékot.AzIKTeszközök
árainakmarkánscsökkenéséről részletesenértekezett
ajelentés4.fejezete.Azinnovációshullámotpedigjól
jellemziaszabadalmakszámánakdrasztikusemelkedé-
se(5-9.ábra).Azisjóllátható,hogyazIKTtechnológiák
akilencvenesévektőlkezdődőelterjedéseazágazatok
széleskörébenvontamagautánaszabadalmakszámá-
nakemelkedését.

49 Legalább10főtfoglalkoztató,nempénzügyivállalat.

5-9. ábra:   
A feltalálók által benyújtott összes szabadalom ágazat 
(felső panel), illetve technológia (alsó panel) szerint, 
1981‒2015

Megjegyzés: Az adatpontok az egyes időintervallumok átlagos értékeit mutatják.
Forrás: OECD, PCT statisztikák alapján.

Az általános célú technológiák megjelenését két jelen-
ség kíséri. Egyrészt az új technológia bevezetésekor 
alacsonyabb termelékenységbővülés jellemző.Ezazzal
magyarázható,hogyazújtechnológiákkezdetbennem
felhasználóbarátok. Másrészt a gazdasági folyamatok
átszervezése, esetleg addicionális befektetés a fizikai,
illetvehumántőkébeidőtveszigénybe(Brynjolfssonés
szerzőtársai (2017)). Ez egyfajta válasz a Solow (1987)
által felvetett termelékenységi paradoxonra, vagyis az
infokommunikációs kor termelékenységnövekedésre
gyakorolthatásakésleltetveleszmajdérezhető.Másrészt
a piaci turbulencia erősödik,amiacégekpiacratörténő
ki- és belépését, összeolvadásokat és felvásárlásokat,
valamint a tőzsdei árazás változását illeti.A technikai 
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újítások velejárója, hogy az elavult eljárásokat alkalma-
zó tőke elértéktelenedik. Ez veszteségetokozakifutó
technológiatulajdonosainakésalkalmazóinak,ésnyere-
ségetazújeljárásokbabefektetővállalkozóknak(Bródy
(2010)). Schumpeter (1942) szerint az új kombinációk
létrejöttével a korábbimegoldások és készségek kiszo-
rulnak,fölöslegesséválnak,apiacgazdaságokinnovációs
folyamataiban végbemenő, a korábbi struktúrákat
lebontófolyamatotteremtőrombolásnaknevezte(lásd!:
ILO(2008),Bródy(2010)).

5.2.1. MIRE SZÁMÍTHATUNK RÖVID TÁVON?

EnnekmegfelelőenazIKT,mintáltalánoscélútechnológia
kiemelolyanágazatokat,amelyekazadott időszakbana
korlegfontosabbnövekedésitényezőjévétudnakválni.Az 
OECD gyűjtése alapján a jelen legfontosabb technológiái 
alapvetően az elektromobilitáshoz, az elektromos 
energia tárolásához, a kommunikációs eszközökhöz, illet-
ve a környezetvédelemhez kapcsolódnak (5-10. ábra).
HasonlókövetkeztetéseketvonleaMcKinsey(2013)is.A
legnagyobb gazdasági hatást a következő 10 évben a
mobilinternettől várják a szakértők. Emellett jelentős
potenciál azonosítható a magasabb tudást képviselő 
munkafolyamatok automatizálásában, az Internet of 
things, felhőtechnológia, a robotika, valamint az önveze-
tő autók esetében is.AMcKinseyelemzésébeniskiemelt
szerepe van az energiatárolásnak,megjelenikmég a 3D
nyomtatás,illetveagenetikaintenzívebbhasználata.

Brynjolfsson és szerzőtársai (2017) szerint egy új techno-
lógiai kort jelent majd a mesterséges intelligencia (MI) 
elterjedése. Vegyük példának az önvezető autókat. Az
USA-bana2016-ban3,5millióemberdolgozottsofőrként.
Tételezzükfel,hogyaszámukazönvezetőautókmiatt1,5
milliórasüllyedakövetkező10évben.Ebbenazesetbena
termelékenység 1,7 százalékkal emelkedne aggregált
szintenazEgyesültÁllamokban,amiévente0,17százalé-
kostermelékenységbővüléstjelent.Deatechnológiának
lennénekmásodkörös hatásai is, ahogy ezt egyÁCT-től
elvárjuk: az autók adatot gyűjtenek, amelyetmegoszta-
nakatöbbiautóval,összehangoljákésoptimalizáljákaz
útvonalakatadugókelkerüléseérdekében,ezcsökkenti
majdabaleseteketésabiztosításokköltségeit.Azönveze-
tő autók esetén használt képfelismerő szoftverek alkal-
mazhatóaklehetnekazorvosi,illetveiparidiagnosztikák-
ban,továbbiinputköltségeketmegspórolvaavállalatoknak
ésemelveatermelékenységet.Deazönvezetőautókmás
csatornákon keresztül is javíthatják a termelékenységet.
Jelenlegazautókazidő95százalékbanparkolnak,éscsak
5százalékbanhasználjákazokatatulajdonosok.Amennyi-
benaz„okosautók”kihasználtságajavul,mertatulajdo-

nos(ok)passzívidejébenmásszemélyeknekisbiztosítják
a használat lehetőségét, akkor az ismételten jelentős
termelékenységjavulásteredményezhetaközútiközleke-
désben.

5-10. ábra:   
A Visegrádi régió részesedése a vezető technológiák  
szabadalmaiból, 2010‒2012 átlaga

Forrás: OECD.
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Már rövid távon fontos kérdéssé válhat a jogi szabályo-
zás technológiai fejlődéshez köthető adaptációja.Vissza-
térve az autóiparhoz: az önvezető autók elterjedése
számos esetben előtérbe fog helyezni jelenleg még
ismeretlenszemélyifelelősségikérdéseket(kiafelelős,ha
azönvezetőautóbalesetetokoz?).Továbbáazáltalános
célú technológia az ágazatok széles körébenmeg fogja
növelniazadatigényt,amifelvetiaszemélyesadatokésaz
üzletiadatokközöttihatárvonalmeghúzásánakkérdését.
Példáulazautókközlekedésiadataibólszámosinformáció
lesz kinyerhető és profittá változtatható a technológia
működtetője számára, azonban a helyadatok érzékeny
személyes információnak számítanak, így ezt a kérdést
jogilag is kezelni szükséges. Fontos kérdéssé válhat a
technológiaihaladásközjót szolgálószabályozásikörnye-
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zetének kialakítása. Az új technológiák elterjedésével
előfordulhatpéldáulazaközlekedésben,hogymegnövek-
szikasebességtúllépésekszáma,aminövelhetiabaleseti
statisztikákat(amodernközösségialaponműködőnavigá-
ciósrendszerekképesekjelezniarendőrségisebességmé-
réseket). Természetesen néhány esetben az ok-okozati
összefüggések nehezen kimutathatóak, de az ilyen és
ehhezhasonló,többtudományterülethatáránállókérdé-
sekfolyamatosanfoglalkoztatnifogjákadöntéshozókat.

5.2.2. HOSSZÚ TÁVÚ KILÁTÁSOK

Atechnológiaikihívásokleküzdéséhezegyjólmegterve-
zettszakpolitikaisérdembenhozzájárulhat.AzEurópai
Bizottság kijelölt 6 olyan kulcstechnológiát (Key 
Enabling Technologies),amelyekettámogatvaabennük
kódolttermészeteskapcsolódásokmiattképeslehetaz
Unióarra,hogyEurópátavilág innovációsélmezőnyé-
bentartsa.Eza6technológiaakorszerű anyagtechno-
lógia, nanotechnológia, mikro- és nano-elektronika, 
ipari biotechnológia, fotonika és a haladó gyártási 
technológia.50 A technológiák kijelölésemögött az az
elgondolásáll,hogyolyan ma már meghatározó eszkö-
zöket hoztak létre, mint az okostelefonok, a lítium 
akkumulátorok, nano-orvosi eszközök vagy az okos 
textíliák.Továbbáfontosszempontvoltakiválasztásnál,
hogyatechnológiáktámogatásávalmultiplikatív folya-
matokislétrejöjjenek.A6darabkulcstechnológiaközös
metszetébena termeléshez szükségesalapanyagigény
miattakorszerű anyagtechnológia áll (5-11.ábra).Az
anyagtechnológiának köszönhetően költséghatékony 
helyettesítő megoldások születhetnekaziparszámára,
amelyeketazűripar, a közlekedés, az építőipar és az 
egészségügy területén tudnak leginkább felhasználni.
Ezen felül az itt létrejövő végtermékek csökkentik a
gazdaságok nyersanyagigényét, ami Európa, és ezen
belül különösen Magyarország esetében kritikus a
nyersanyagfüggőségünkmiatt. Jellegükből fakadóan a
technológiákközös jellemzője, hogy magas a K+F inten-
zitásuk, gyors innovációs ciklusokkal működnek, 
tőkeintenzívek és magas képzettségű munkaerőt 
igényelnek.  

Atechnológiaiverseny,illetveaglobálissúlyponteltoló-
dás következtében kiemelkedően fontossá vált a
technológiák képződésének és elterjedésének állami
támogatása.MiközbenazUnióországaiszámostechno-
lógiai kulcsterméknél rendelkeznek (egyelőre) a világ-
szabadalmak tekintélyes hányadával, addig a gyártás
márcsakelvétvetalálhatómegEurópában.

50  A technológiák bővebb leírásához lásd! Európai Bizottság (2014),
21‒22.o.

5-11. ábra:   
Kulcstechnológiák és a természetes kapcsolódásaik

Megjegyzés: a vonalak vastagsága a kapcsolódások erősségét mutatja.
Forrás: Európai Bizottság (2014) 24.o alapján saját szerkesztés. 
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Magyarország a technológiák gyártására és exportálá-
sáraszakosodott,demégaV3régióhozviszonyítva is
elmaradása van számos kulcstechnológia szabadalma-
zása terén.51 Ráadásul a legnagyobb lemaradás 
Magyarország esetében pont a kulcstechnológiák 
közül is kiemelkedően fontos korszerű anyagtechno-
lógiák terén jelentkezik (5-12.ábra).

5-12. ábra:   
A korszerű anyagtechnológiát szabadalmazó és exportáló 
országok (inverz rangsor)

Megjegyzés: a legmagasabb pontszám jelenti a legjobb helyezést.
Forrás: Európai Bizottság (2017) alapján MNB szerkesztés. 
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Grinin és szerzőtársai (2017) szerint az elkövetkező
30‒50 év a MANBRIC (orvos-, additív, nano-, bio-, 
robot-, info- és kognitív) technológiák által meghatá-
rozott gazdasági ciklussal leszleginkábbjellemezhető;
ezenterületválhatmajdavilággazdaságáltalánoscélú

51 Azadatok2011-revonatkoznak.
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technológiájává.Aprognózistaszabadalmistatisztikák
utóbbi évtizedekben megfigyelhető dinamikája,
valamintazöregedőtársadalomegészségügyiellátásá-
hoz szükséges orvostechnológiai fejlesztések várható
innovációs igénye alapján fogalmazták meg. A jövő 
kiemelt innovációs területeit elsősorban a kelet-ázsiai 
országok adataival támasztották alá, ahonnan vélemé-
nyük szerint a következő technológiai váltás elindul 
majd(Grininésszerzőtársai(2017)).Azelmúltharminc
évszabadalmistatisztikáialapjánananotechnológiai,a
környezetvédelmi újítások és az orvostechnológia
mutattakmégaz infokommunikációs technológiáknál
ismagasabbdinamikátazOECDországokbanésÁzsia
fejlettebbországaiban (5-13.ábra).

5-13. ábra:   
A szabadalmak számának növekedése kiemelt technoló-
giai területek szerint az OECD országokban és Ázsia egyes 
országaiban, 1985=1

Megjegyzés: A kelet- és dél-ázsiai országok szabadalmainak dinamikáját  
bemutató ábra magában foglalja Ausztrália és Új-Zéland adatait is.
Forrás: OECD, PCT statisztikák, a feltaláló országa szerint. 
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Az elektromobilitás térnyerését a fő megatrendek közül a környezetvédelem, a változó energiamix és az Ipar 
4.0 is támogatja. A járműipar trendforduló előtt áll, amiben az e-mobilitás és a digitalizáció lehet meghatározó. 
Az elektromos autók piaca jelenleg elmarad a hagyományos autókétól, azonban a termelési és beruházási 
költségek csökkenésével párhuzamosan dinamikusan bővülhet az elkövetkező évtizedekben. A megváltozó 
termelés átalakítja a nyersanyagellátás földrajzi térszerkezetét, a relatíve szűkös mennyiségben előforduló és 
földrajzilag koncentráltan kitermelt lítium és kobalt iránti igény érdemben emelkedhet. A járműipari trendforduló 
kiemelten fontos Magyarország számára, összhangban az ágazat régiós összevetésben is jelentős gazdasági 
súlyával. A hazánk számára releváns járműgyártók stratégiájának középpontjában az elektromos meghajtás 
áll, azonban a kevesebb alkatrész következtében a beszállítói hálózatok lerövidülhetnek, ami megnehezítheti a 
belépést az átalakuló termelési láncokba. A magasabb hozzáadott értékű termelés irányába történő 
elmozduláshoz elengedhetetlen a fejlett oktatás és infrastruktúra, továbbá a kreatív iparágak és a szolgáltatások 
jelentőségének emelkedése.

6. Az elektromobilitás térnyerése és 
várható hatása a magyar gazdaságra
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6.1. Az elektromobilitás illeszkedése az új 
megatrendekbe
Azelektromobilitástémaköreazelmúltévekbenegyreinkábbelőtérbekerültavállalatistratégiákbanésagazda-
ságpolitikaidiskurzusban.Avilággazdaságrendszerétésazegyesgazdaságokökoszisztémájátmeghatározó fő 
megatrendek közül a környezetvédelem, a változó energiamix és az Ipar 4.0 keretében átalakuló termelésisaz
elektromobilitástérnyeréséttámogathatjaajövőben(6-1.ábra).

6-1. ábra:  
Elektromobilitás kapcsolódása az új megatrendekhez

Forrás: MNB.

Azutóbbi időbenegyre fontosabbhelyet foglalnak el a különböző környezetvédelmi megfontolások, ezért a
döntéshozók komoly erőfeszítéseket tettek annak érdekében, hogy az új járművek károsanyag-kibocsátását
csökkentsék,illetveadízelhajtástajövőbenvisszaszorítsákanagyobbvárosokból.A2015szeptemberébenkirob-
bantVolkswagen-botrányaszélesközvéleményszámáraisrávilágított arra,hogy az autók károsanyag-kibocsátá-
sa fenntarthatatlan. Francoésszerzőtársai(2014) szerint egyre nagyobb különbség volt tapasztalható a dízel-
motorú személyautóknál a valós használatsorántapasztalhatófogyasztáséskárosanyag-kibocsátás,valaminta
laboratóriumbanmértértékekközött (6-2.ábra). Aze-mobilitásegyrenövekvőnépszerűségeáltalakörnyezetvé-
delemre isnagyobbhangsúlykerülne, ígyahagyományos járműgyártásfelőlegyre inkábbazalternatívhajtás
irányábatolódhataziparág.
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6-2. ábra:   
A dízelmotorú személyautók reális nitrogén-oxid emissziója összehasonlítva a 
vonatkozó határértékekkel

Forrás: Franco és szerzőtársai (2014): Real-world exhaust emissions from modern diesel cars, ICCT.

Az átalakuló energiamixkövetkeztébenazelkövetkezőidőszakbanháttérbeszorulhatnakafosszilisenergiahor-
dozók, így az elektromosmeghajtás elterjedésével amegnövekedettenergiaigény akármegújuló forrásból is
fedezhető. Az e-mobilitás következtében az olajfüggőség csökkenthető, ezáltal a kőolaj inflációra gyakorolt
hatásaismérsékeltebblehet.AzIMF(2017)szerintazelektromosautózáselterjedésemiatt2040-reazolajára
jelenlegiárfolyamonszámolva15dollárigsüllyedhetakeresletvisszaesésemiatt.

ABloombergelemzőiszerintaze-mobilitástérnyeréseáltal2040-ben körülbelül 6-8 millió hordóeshetkianapi
globálisolajkeresletből(6-3.ábra),amimegközelítiazEgyesültÁllamokjelenlegiolajkitermelésénekvagyazOPEC
termelésének25százalékát.

6-3. ábra:   
Az elektromos autók elterjedése következtében kieső olajkereslet

Forrás: Bloomberg New Energy Finance alapján MNB.
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Akörnyezetvédelemésazátalakulóenergiamixmellettazelmúltidőszakbanafeltörekvőgazdaságok–elsősor-
banKína – hozzájárulása a világ ipari termeléséhez növekedett, így az új kihívásokkal számolnia kell az európai 
országoknak, illetve a nagy autógyártóknak. Az ipari versenyképesség megőrzése érdekében létrehozott új
németgazdaságstratégiaésannakkiemeltpontjaaz Ipar 4.0 célja a német ipar felkészítése a megváltozó terme-
lési folyamatokraafejletttechnológiaivívmányokéseljárásokhangsúlyosabbalkalmazásával.

A járműipari szereplőkversenyképességükmegőrzéseérdekébenazIpar4.0keretébena technológiai fejlődést 
és az innováció ösztönzését állíthatják középpontba, ezzelishozzájárulva a magasabb hozzáadott értékű terme-
lés irányába történő elmozduláshoz. 

Anegyedik ipari forradalomvívmányaiéseljárásai lehetővé teszikagyártási folyamatokgyorsabbáválását, a
kapacitáskihasználtságnövelését,aműszaki,ahumánésatermészetierőforrásokoptimalizálását(Sogeti,2014).
Az automatizáció és robotizációmellettelőtérbekerülabig data,adigitalizációésazadatvédelemtémaköre,
hangsúlyosabbáválikakonnektivitásésaszolgáltatásokminőségénekjavítása,továbbáújüzletimodellekkerül-
nekbevezetésre.A megváltozó termelési folyamatok teret nyithatnak az e-mobilitás elterjedésének.

A járműipar trendforduló előtt áll,amitmegerősítaziparáglegfontosabbglobális szereplőinek véleményé-
nek néhány év alatt bekövetkezett jelentős megváltozása is. AKPMG(2017)általkészítettGlobalAutomotive
ExecutiveSurveyideifelmérésealapján2014–2015-benaziparágivezetőkafeltörekvőországokbantörténő
piacnövelésmellettaszabvány-ésmotorfejlesztéstsoroltákalegfontosabbtrendekközé,mígazideifelmérés
alapjánazelektromos meghajtás, illetve a digitalizáció és konnektivitás a legmeghatározóbb iparági trend 
(6-4.ábra).

6-4. ábra:   
Legfontosabb trendek az iparági vezetők megítélése alapján

Forrás: KPMG (2017).

Afejlettebbtermelésieljárásokésüzletimodellekmellettazelektromobilitáselterjedéséhezelengedhetetlen
az új technológiák fogyasztói adaptációjais.Azújtechnológiákelterjedésefolyamatosangyorsultazelmúlt
évtizedekben.Ameddigatelefonvagyarádiófogyasztókkörébenmértelterjedéséhezközel30–35évrevolt
szükségaXIX.századvégén,úgyazinternet, a közösségi média vagy az okostelefonok elterjedése közel 5 év 
alatt ment végbe.
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6.2. Az elektromos autók piacának változása
6.2.1. AZ ELEKTROMOS AUTÓ

Akárosanyag-kibocsátás flottaszintű(járműgyártóáltalértékesítettösszesjármű)csökkentéséhezrövid távon 
elsősorban a hibrid hajtástechnológia a legnépszerűbb,azonbana technológiai korlátok miatt hosszú távon 
nem fog megfelelni a környezetvédelmi követelményeknek.Azoknakagyártóknak,akikhosszútávonisszeret-
nékmegőrizniversenyelőnyüketéspiacirészesedésüketelengedhetetlenaflottánbelülialternatív hajtástechno-
lógiák alkalmazása.

Anagyautóiparivállalatokalternatív hajtástechnológia szempontjából jelenleg két opció közül választhatnak: 
elektromosmeghajtásvagyhidrogénmeghajtás.Azelektromosmeghajtásáltaljóvalkevesebb szennyezőanyag 
kerül a környezetbe,valamintfenntartása is olcsóbbésakevesebbmozgóalkatrésznekköszönhetőena szervíz-
költség is alacsonyabb.Hátrányaugyanakkorajelenlegdrága technológia,illetveegytöltésseljóval kisebb távot 
képes megtenni, ráadásul az időjárás is befolyásolja a teljesítményét(6-1.táblázat).

6-1. táblázat: 
Hagyományos hajtáshoz viszonyított előnyök és hátrányok

Forrás: MNB.

Azelektromosautókaszükségesenergiátmásfizikaiéshajtástechnikaifolyamatokkalérikel.Mígazelektromos
autóknálahajtóanyagrészbenelektromosenergia,addigahagyományosautóknálbenzinvagygázolaj.Három
típusú elektromos autót különböztetünk meg: tisztán elektromos meghajtással működő autó, elektromos
akkumulátorralésbelsőégésűmotorralellátott,úgynevezetthibridautó,illetvehidrogéngázvagyreaktorcellás
forrásúautó.

AzázsiaiszékhelyűToyota,Hyundai,valamintHondaautómárkákjelenlegahidrogénmeghajtásútechnológiát
fejlesztik,azonbanaMagyarország szempontjából relevánsabb BMW, Volkswagen, Tesla, illetve BYD vállal-
tok stratégiája középpontjában az elektromos autók állnak. Manapság a tisztán elektromos meghajtással 
működő autó kapja a legnagyobb figyelmet,ugyanisaz autógyártók és a kormányok közös álláspontja szerint 
ebben a technológiában vannak a legnagyobb fejlesztési lehetőségek. Atisztánelektromosautóolyanjármű,
amelybeépítettnagyteljesítményűakkumulátorralrendelkezik,amelytároljaafelvettelektromosáramotés
kizárólagelektromotorhajt.Alkatrészbenafőbbkülönbségetazenergiátazakkumulátorbajuttatótöltőrend-
szer,ameghajtáshozszükségesenergiatárolástvégzőakkumulátor,azelektromotortvezérlőelektronika,illet-
veazelektromotortesziki.

Elektromos meghajtás Hidrogénmeghajtás
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6.2.2. AZ ELEKTROMOS AUTÓK PIACA

Az elektromos autók piacmérete jelenleg elmarad a hagyományos járművekétől, valamint a termelési és az 
üzemeltetéshez szükséges egyszeri beruházási költségek is magasabbak.Azautógyártóktechnológiailemaradá-
sajelenlegelsősorbanazakkumulátortechnológiaterületénérdemi.Jelenpillanatban azakkumulátortöbbhelyet
foglalelésnehezebbis,emiattrelatívedrágább, mint egy belső égésű motor.  Kochhanésszerzőtársai(2014)
szerint az autó árstruktúrájában az akkumulátor jelentős tételnek számít (6-5.ábra).

6-5. ábra:   
A hagyományos és az elektromos autók költségszerkezete

Forrás: Kochan és szerzőtársai (2014): An Overview of Costs for Vehicle Components,  
Fuels and Greenhouse Gas Emissions.

A nagy autógyártók jellemzően a beszállítóktól szerzik be az akkumulátorokat, ezzeliserősítveazakkumulátor-
gyártóktermelésiláncbanbetöltöttpozícióját.Az akkumulátorgyártók között nagyon jelentős az ázsiai szerep-
vállalás, a világ vezetőakkumulátorgyártóiösszességében távol-keletiországokbanműködnek (6-6. ábra), így 
ezek a vállalatok jelentős versenyelőnyre tehetnek szert rövid időn belül Európában és Amerikában is.

6-6. ábra:   
A legnagyobb akkumulátorgyárak teljes termelése 2016-ban

Forrás: InsideEVs.
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AteljestermelésalapjánalegnagyobbszereplőaPanasonic,amelyaTeslát,aVolkswagentésaFordotlátjael
akkumulátorokkal.Amásodik legnagyobbbeszállítóa– hazaiérdekeltséggel is rendelkező–BYD,azegyetlen
gyártóazelektromosmeghajtásterületén,amelymagánakisgyártjaazakkumulátorokat.Aharmadiklegnagyobb
piacirészesedésselrendelkezőbeszállítóaLGChem,amelyaRenault-nak,Chevrolet-nekésaFord-nakszállítbe.
AnegyedikAESCvállalatavilágegyiklegnagyobbelektromosautógyártójának,aNissannakapartnere.Alistára
felkerülőötödikszereplőaSamsungSDI,amelyaBMWbrandbeszállítója,illetvemagyarországiérdekeltséggelis
rendelkezik.

Iparágibecslésekszerintazonbanazelektromos autók ára nagymértékben csökkenhet a jövőben.Ezttámogat-
hatja a megváltozó szabályozás, aminek keretében ahagyományos meghajtással működő autók használatát
szigorítják, ugyanakkor amegvásárolt autók számára különböző adó- és egyéb kedvezményeket biztosítanak.
Seba(2014)szerint2025-remár igennagyavalószínűségeannak,hogyárbankedvezőbbleszegyelektromos
autó,mintazazonosparaméterekkelrendelkezőbelsőégésűmotorralszereltváltozata(6-7.ábra).

6-7. ábra:   
Az elektromos autó árának várható alakulása

Megjegyzés: 4 mérföld/kWh, 50 kWh akkumulátor, az akkumulátor folyamatos fejlesztése esetén. 
Forrás: Seba (2014): Clean dispruption of energy and transportation alapján MNB.

Az elektromos járművek árának mérséklődése következtében az elektromos autók piaca jelentősen növeked-
het az elkövetkező évtizedekben.TavalyaNemzetköziEnergiaÜgynökség (2017)számításaialapjánatisztán
elektromosmeghajtássalközlekedőautókszámaelérhetteaz1,2milliót.Ebbenjelentősszerepetjátszotta kínai 
piac dinamikus bővülése, átvéve a vezető szerepet az Egyesült Államoktól.

Azelektromosautózáselterjedésénekvártütemeszélesskálánmozogakülönbözőelőrejelzéstkészítőintézmé-
nyekközött.ANemzetköziEnergiaÜgynökségkülönbözőforgatókönyveialapján2040-re10és30százalékközé
tesziazelektromosautókállományánakarányát.AzOPECésaBPennélvalamivel lassabbelterjedésreszámít
(6–22százalék),mígaBarclays,aBloombergéskülönösenazIMFszerzői(36–93százalék)lényegesengyorsabb
ütemre(Bloomberg(2017)).

Jelenleg több vállalat elemzői is felülvizsgálják az elektromos autókkal kapcsolatos előrejelzéseiket és jelen-
tősen felfelé módosítják azokat, összhangbanazakkumulátorköltségekmeredekcsökkenésével.ANemzetközi
EnergiaÜgynökség2030-ra58millióelektromosautótvárakorábbi23millióhelyett,azExxonMobil2040-re100
millióramódosítottaelőrejelzését,aBritishPetrolszerintpedig2035-refogjaaflottaszámelérnia100milliót,ami
40százalékosnövekedéstavalyielőrejelzésükhözképest.

A Bloomberg (2017) elemzése alapján a legnagyobb mértékben – közel 500 százalékkal – az OPEC javította 
felfele előrejelzését (6-8.ábra).AzOPECkorábbivárakozásaibanjóvalkevesebb–mintegy46millió–elektromos
autóraszámított,azonbanideielőrejelzésükszerint2040-remár266millióautóróhatjaazutakat.
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6-8. ábra:   
Elektromos autók várható elterjedése (OPEC)

Forrás: Bloomberg New Energy Finance alapján MNB.

ABloomberg(2017)NewEnergyFinanceelőrejelzésébendinamikusbővülésreszámítajövőben.Az elektromos 
autók piaca 2040-ig közel ötvenszeresére bővülhet, elsősorban Kína és az Egyesült Államok piacainak növeke-
désével(6-9.ábra).Azelemzőkaztvárják,hogya2040-benazösszesújonnangyártottésértékesítettautó54
százalékaelektromosautólesz.Várakozásaik szerint 2038-ban több elektromos autó kerül értékesítésre, mint 
belső égésű motor.

6-9. ábra:   
Globális elektromosautó-értékesítés várható alakulása

Forrás: Bloomberg New Energy Finance alapján MNB.

Azelőrejelzésekalapjána következőévtizedekbena feltörekvő régiók, különösenKína és India játszhatnagy
szerepetaglobálisnövekedésben,azegyfőrejutóGDPnövekedésepedigezentérségekbenazautókszámának
növekedésévelisegyüttjárhat.Ugyanakkornemplauzibilisfeltételezni,hogyazújonnanlétrejövőkeresletetezen
országokbanazakkorramárelavultnakszámítóbelsőégésűjárművekkelelégítenékki,sokkalvalószerűbb,hogy
az árában már versenyképessé váló elektromos autók felé fordulnak az átlagjövedelmű ázsiai vásárlók.Még

0

40

80

120

160

200

240

280

2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040

millió darab

2015-ös előrejelzés 2016-os előrejelzés

0

40

80

120

160

200

240

280

2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040

Million pieces

2015 forecast 2016 forecast

0

10

20

30

40

50

60

70

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

20
27

20
28

20
29

20
30

20
31

20
32

20
33

20
34

20
35

20
36

20
37

20
38

20
39

20
40

millió autó

Kína USA Japán Németország
Nagy-Britannia Franciaország Európa többi része A világ többi része

0

10

20

30

40

50

60

70

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

20
27

20
28

20
29

20
30

20
31

20
32

20
33

20
34

20
35

20
36

20
37

20
38

20
39

20
40

Million vehicles

China USA Japan Germany
UK France Rest of Europe Rest of the world



NÖVEKEDÉSI JELENTÉS • 2017 91

inkábbtámogatjaeztafeltételezéstatávol-keletiországokóriásilélekszámúnagyvárosainakjelentőslégszennye-
zettsége, amely problémának egyikmegoldása lehet az elektromos autók elterjedésének támogatása – akár
államiszubvenciókkalis.

Az elektromotor vélhetően nemcsak a személy-, hanem a teherszállítást is átalakítja. A Tesla 2017 utolsó
negyedévébenmutatjabeúj,tisztánelektromosmeghajtású tehergépjárművét,deegyik riválisa,a Cummins,
amelyteherautókéskamionokgyártásávalfoglalkozik,már idén augusztusban bemutatta a nagyközönségnek a 
városifuvarozásraszánt,AEOSelnevezésű,elektromos tehergépjárművét.

Akülönbözőelőrejelzésekközöttiérdemieltérésaztmutatja,hogyaz elektromos autók elterjedésének üteme 
bizonytalan.Felfelemutatókockázatlehetazakkumulátortechnológiájánakfejlődése,azújprototípusokkifej-
lesztése,valamintapolitikaielköteleződés.

Azelektromosautókpiacánaknövekedésévelpárhuzamosananyersanyagokirántiigényismódosul.Amegválto-
zótermelésátalakíthatja a nyersanyagellátás földrajzi térszerkezetét.Az akkumulátor gyártáshozszükséges
fémekközülkiemelendőa mangán, a nikkel, a kobalt és a lítium. A lítium és kobalt jelentheti a szűk keresztmet-
szetet előretekintve,hiszenrelatívekismennyiségbenfordulelő,továbbákitermeléserendkívülkoncentrált.A
globális lítiumtermelés több mint 90 százalékát három gazdaság teszi ki (Ausztrália,Chile,Argentína),míga
kobalt esetében Kongó adja a világtermeléstöbbmintfelét(6-10.ábra).

6-10. ábra:   
A főbb kobalt- és lítiumtartalékkal rendelkező országok

Forrás: United States Geological Survey alapján MNB.

Lítium                     Kobalt

Kanada: 6%

Chile: 34%

Argentína: 16%

Kongó: 54%

Kína: 6%

Ausztrália: 41%
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6.3. A hazai járműipar jellemzői és az iparág 
átalakulásának lehetséges hatásai

6.3.1. A MAGYAR JÁRMŰIPAR GAZDASÁGI JELENTŐSÉGE

Azelektromosautó-forradalomkiemeltenfontosMagyarországszámára.Ahazaijárműipargazdaságisúlyarégiós
összevetésbenisjelentős.Azalágazatiparon belüli súlya hazánkban a legnagyobb a régiós országok körében, 
míg a GDP-súlya Csehország után a második legjelentősebb(6-11.ábra).

6-11. ábra:   
A járműipar jelentősége a régiós országokban 2016-ban

Megjegyzés: Románia esetén 2015. évi, Lengyelország esetén 2014. évi adatok alapján.  
Forrás: Eurostat.

Ajárműiparsúlyafolyamatosanemelkedettazelmúltévekben,összhangbanaválságutániévekjelentőskapaci-
tásbővítéseivel(Audi,Mercedes,GM,BYD).Anagyautógyárakfejlesztéseivelösszhangbanabeszállítóihálózatis
bővült, az érintett alágazatok súlya az elmúlt években a GDP 10 százaléka körül alakulhatott (6-12. ábra). 
A járműipar dinamikus bővülése a foglalkoztatottságon is nyomot hagyott.A2008-banmégcsak85ezerfőt
foglalkoztatójárműgyártás2016-banmárközel156ezerfőnekadottmunkát.
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6-12. ábra:   
Járműipar és a beszállító ágazatok GDP-súlyának alakulása Magyarországon

Forrás: Eurostat.

A hazaimotor- és autógyárak, illetve a beszállítói hálózat is jelentősmértékben integrálódott a belső égésű
motorok,illetvejárművekgyártásába.Ajárműiparbanvárhatóanvégbemenőváltozásokhatásáraazelektromos
autó,illetveannakmeghatározóalkatrészeinekgyártásáértkomolyversenyalakulhatmajdkiazeurópaiésrégiós
versenytársakkörében. Hazánkban négy nagy járműipari vállalat tevékenykedik: Az Audijárművekésmotorok
gyártásávalegyarántfoglalkozik,aMercedesésSuzukijárműveketállítelő,mígazOpelszentgotthárdigyárában
motorokkészülnek.Afőbbhazaigyártókmegközelítőleg20ezerfőtfoglalkoztatnak.

6.3.2. AZ IPARÁG ÁTALAKULÁSA ÉS ANNAK HATÁSA A MAGYAR JÁRMŰIPARRA ÉS 
BESZÁLLÍTÓIRA

Az európai piacon a hagyományos gyártók továbbra is versenyelőnyben vannak, azonban a Tesla és egyéb új 
iparági szereplők megjelenése módosíthatja az erőegyensúlyt.AversenyerősödésévelazideiFrankfurtiAutósza-
lonon a hagyományos autóipari szereplők egymásra ráígérve egyre nagyratörőbb bejelentésekkel erősítették
pozíciójukat(6-2.táblázat)

6-2. táblázat: 
A főbb európai autógyártók bejelentései a Frankfurti Autószalon alatt

Forrás: The Times.

Azújtechnológiahatásáraátalakulhatajárműgyártástöbbmint100évesüzletimodellje,mivelazelektromosautók
gyártásajóvalegyszerűbbésrövidebb,ugyanisa30–35 ezer alkatrész helyett mindössze maximum 7 ezer darab alkat-
részre van szükség.Akevesebbszükségesalkatrészkövetkeztébenabeszállítóihálózatoklerövidülhetnek,ígyazúj 
szereplők számára a belépés nehezebbé válhat.Jelenlegi iparági becslések szerint csak az elektromos hajtáslánc 
gyártására történő átállás 40 százalékkal kevesebb munkaerőt igényelne a jelenlegi hajtásláncok gyártásához képest. 
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Daimler 50részbenvagyteljesenelektromosmodell2022-ig

Renault-Nissan Azeurópaiértékesítések20százalékátelektromosautókadják2020-ban

Volkswagen 80újelektromosautó2030-ig

Ford 13hibridéselektromosmodellbevezetése2020-ra
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Atermelésátalakulásakövetkeztében a beszállítók versenyelőnyük megőrzése érdekében a magasabb hozzáadott 
értékű termékek és szolgáltatások értékesítésének irányába mozdulhatnak el(bigdata,adatvédelem,fejlettszoft-
verek,okosgyár).AVilággazdaságiFórum(2016)szerinttechnológiaiátálláskövetkeztébenagyáriösszeszerelői
munkaháttérbekerül,azonbanamérnöki,informatikusiésvezetőiálláshelyekfelértékelődhetnek(6-13.ábra).

6-13. ábra:   
Foglalkoztatási kilátások az álláshelyek típusa szerint 2015–2020-ban

Forrás: Világgazdasági Fórum (2016).

Ennek következtében a vezető gyártók egyre számottevőbb összegeket költenek kutatásra és fejlesztésre is 
(6-3.táblázat).

6-3. táblázat: 
Az autógyárak várható éves e-mobilitás K+F kiadásai 2020-ig

Forrás: Sajtóinformációk alapján MNB.

A növekvő erőfeszítés célja egyrészt a betöltött vezető szerep megtartása az alternatív hajtás gyártásában, 
másrészt az, hogy a hagyományos autógyártók az új belépőkkel szemben a technológiában is fenntartsák a 
versenyelőnyt. Az erős versenyt mutatja, hogy a németpostahivatalelektromos járművekgyártásábakezdett
sajátfeladatainakellátásaérdekében,illetvenemrégaporszívótéskézszárítótgyártóDysonjelentettebe,hogy
párévenbelülbemutatjasajátelektromosautóját.

Azelektromosautókesetébenazegyre komplexebb igények kielégítésére(valósidejűGPS,személyreszabott
szolgáltatások,adatvédelem)agyártókkettőlehetőségközülválaszthatnak.Egyikesetbensaját programozókkal 
fejlesztenek szoftvereket, versenyezve más iparág versenyelőnnyel bíró szereplőivel (Google, Apple), illetve
ezekkelacégekkelegyüttműködveszerzikésépítikbejárműveikbeazapplikációkat,berendezéseket.

Azautókelektronikaifejlődéseáltalegyretöbbadatotképesektárolni,illetveajövőbenazoksegítségévelnövel-
hetikazutazáskényelmétvagyoptimalizálhatjákazautóműködését.Az adatok gyűjtése, tárolása és biztonsága 
tehát egy újabb bevételi forrásként jelentkezhet.Jelenlegaziparágivezetőkközöttnincsegyetértés,hogyhol
legyenahatárvonalazautóműködéséhezszükségesadatésafelhasználóiadatközött.
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A2017-benkészítettGlobalAutomotiveExecutiveSurveyarrakeresteaválasztfelmérésében,hogyajárműáltal
gyűjtöttfogyasztói adatokat kinek kellene birtokolnia(6-14.ábra).Aziparágivezetőkésafogyasztókmegítélé-
sébensemalakultkiegyértelműkonszenzus,amiadigitalizálódó járműipar kihívásaira hívja fel a figyelmet.A
hagyományos autókkal ellentétben a jövőben az adatok birtoklásáért a jármű tulajdonosa, a gyártó és az IT
szolgáltatástbiztosítóvállalatisversenyezhet.

6-14. ábra:   
Az adatok birtokosa az iparági vezetők megítélése szerint

Forrás: Global Automotive Executive Survey 2017 alapján MNB.

Az elektromos autók elterjedésével és a digitális forradalommal együtt a finanszírozás is átalakulhat,ugyanisa
gyártókfelismerték,hogyrészvételükneknövekedniekellajövőtechnológiáiban.AzOliverWyman(2017)aktuá-
liselemzése12márka–köztükaBMW,aDaimler,aVolkswagenésazAudi–részesedésistratégiáitvizsgálta.
2016-bana kockázati tőkebefektetések150százalékkalnövekedtekévesszinten,ezeknek70 százalékát tették ki 
a mobilitási szolgáltatások, az alternatív hajtású járművek, illetve a hálózatba kapcsolt és autonóm járművek. 

A hazánkban működő gyárak is érintettek az iparág átalakulásában és az e-mobilitás térnyerésében.AzAudi
igazgatótanácsánakgyártásértéslogisztikáértfelelőstagjaIngolstadtbanjelentettebe,hogya jövőben hazánk-
ban készülnek majd az elektromos autók elektromotorjai is,valamintazAudiHungariaMotorKft.ügyvezetésé-
nekelnökeszerinta győri gyárban adottak a feltételek az elektromos autók gyártásához.

A Mercedes-gyár 2020-ig összesen közel 500 milliárd forintos beruházást hajt végre Magyarországon, ennek
keretébenegyújüzemcsarnokotisfelépít.Ebbenazüzembenatervekszerintazévtizedvégénindulhatmegterme-
lés,azelső-éshátsókerék-meghajtásúszemélygépkocsik,valamintalternatív meghajtású modellek gyártása. Az 
Opelnek jelenleg nincsenek Magyarországon elektromos autógyártással kapcsolatos tervei,azonbanazanyaválla-
lat,aGeneralMotorshosszútávonszámolazalternatívhajtástechnológiával.A Suzuki sem számít portfólióváltásra, 
azeddigiinformációkalapjánazújmodellekesetébennemlesztisztánelektromosmeghajtásúautó.

Azelektromosautókgyártásánakéshasználatánakelterjedéselehetőségetteremtabeszállítói lánc átalakulásá-
ra és bővülésére.A hazai járműipar átállása és az új technológiák átvétele már megkezdődött.Ahazaijárműipart
érintő,elmúltévekbenbejelentettfejlesztésekjellemzőenazújtechnológiákbevezetésétésamagasabb hozzá-
adott értékű termelés irányába történő eltolódást támogatják(6-15.ábra).
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6-15. ábra:   
Járműiparhoz kapcsolódó bejelentett beruházások

Megjegyzés: A piros színnel jelölt beruházások az elektromobilitáshoz kapcsolódnak. A Hübner beruházása 
esetén nem ismert az időzítés.  
Forrás: Sajtóiformációk alapján MNB.

Ahajtásláncmellettkulcsfontosságúalkatrésszéválikazakkumulátor,ezáltalegyrejelentősebbkutatásiésfejlesz-
tési tevékenységek, illetve kapacitásbővítési beruházások köthetők ehhez az alkatrészhez.Magyarországon a
Samsung közel 100 milliárd forintos beruházással új akkumulátorgyárat jelentettbeGödre, ami jelentősen 
növelné a magyar ipar e-mobilitáshoz kapcsolódó kapacitásait.ASamsunggyáratervekszerinttöbbekközötta
BMWelektromosmodelljeibe hazai akkumulátort szállítana. Az elektromos buszgyártásban kiemelkedő kínai
BYD Komáromban fejleszti első európai elektromos buszgyárát, ugyanakkor az üzemben csak összeszerelés
valósulmegegyelőre.

Az új technológiák és üzleti modellek adaptációjához elengedhetetlen hazánk megfelelő felkészültsége a fejlett 
infrastruktúra, valamint az oktatás és képzés terén.Aze-mobilitáselterjedéséhezszükségesenergiaéshálózat
biztosításaelengedhetetlenamegfelelő fizikai infrastruktúrakiépüléséhez,továbbáadigitális infrastruktúra és 
az adatvédelemfejlődésebiztosíthatjaajövőtechnológiáinakgyorsátvételét.

Ahazaiautógyártásbanegyrekomplexebbésbonyolultabbtevékenységekjelennekmeg,mintpéldáulazelekt-
romobilitás és a szoftvertechnológia. Az előbbi esetben már most is van két olyan nagy német vállalat
(ThyssenKrupp,Bosch),amelyMagyarországra,mintaK+Fközpontjáratekint.A ThyssenKrupp fő együttműkö-
dő partnerként és helyszínként tekint Magyarországra a digitális iparra való átállásbanésbudapestiglobális
kutatás-fejlesztésiközpontjából irányítjamajdazönvezetőautókkormányszerkezeteinekkifejlesztésétcélzó
tevékenységét.

AzönvezetőautózásterületénEurópában is egyedülálló, önvezető járművek vizsgálatára is alkalmas járműipari 
tesztpályát építenek Zalaegerszegen.Avároskészülőtesztpályájaközvetveésközvetlenülmintegy350újmérnö-
kiállástteremt,amelynekelsődlegescéljaazautóipariérdekeltségekMagyarországravonzása.

JelenlegMagyarországonnincsinformációarról,hogygyártanánakajövőbentöltőoszlopokat,azonbanazállam 
támogatja az önkormányzatok töltőtelepítési tevékenységét, ami egyelőre importeszközökből valósul meg.
EzzelpárhuzamosanaMol-csoport,azE.ON-csoportésaNissanmagyarországileányvállalataközöskonzorciumu-
kon,aNEXT-Eprojektenkeresztülegy150kilométersűrűségű,univerzáliselektromosvillámtöltő-hálózatotalakít
ki az európai tranzitútvonalakmenténelhelyezkedőMol-kutakon, aminek révénazországtisztánelektromos
eszközökkelisátjárhatóváválik.A hazai nyilvános töltőoszlopok száma elmarad a fejlett országokétól, azonban 
a régiós országok körében az élmezőnyhöz tartozunk(6-16.ábra).
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6-16. ábra:   
Ezer négyzetkilométerre jutó nyilvános töltőállomások száma

Forrás: Open Charge Map, MNB-számítás.

Ahazaitöltőoszlopokszempontjábólkiemeltinformáció,hogya Tesla nemzetközi töltőhálózatában Magyaror-
szág is szerepel. Atervekszerint2017végénmárüzemelnifogazelsőTeslaSuperchargerGyőrben,majd2018-ban
Nagykanizsán épülhet újabb töltőállomás. Ezzel párhuzamosan a Tesla várhatóanmég az idén hivatalosan is
bejelenti,hogymelyikeurópaiországbatelepítilegújabbóriásgyárát,aminekberuházásiértékemeghaladhatjaaz
5milliárdeurótésakártízezermunkahelyetislétrehozhat.A Gigafactory potenciális helyszíneként Magyaror-
szág is versenyben van.

Amegfelelőfizikaiésdigitális infrastruktúramellettkiemelt jelentőséggelbír azoktatási és képzési rendszer,
illetveahazaimunkaerőpiac alkalmazkodásaamegváltozótermelésikultúrához.Hazánkesetébenelmaradás 
azonosítható a természettudományi felsőfokú képzésben (6-17.ábra).Azelektromobilitástérnyerésévelpárhu-
zamosanlétrejövőújmunkahelyekmegkövetelikamagasszámítástechnikai és információkommunikációs felké-
szültséget.
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6-17. ábra:   
Természettudományi területen végzettek a felsőoktatásban, 2015

Forrás: OECD.

6.3.3. ÖSSZEGZÉS

Az elektromobilitás egyre jelentősebb térnyeréseszorosanösszefüggavilággazdaságotmeghatározóúj megat-
rendekkel, így a környezetvédelem, a megváltozó energiamix és az Ipar 4.0 témakörével. A hagyományos
járműipariszereplőknekazátalakulógyártásifolyamatokésakönnyebbpiacipenetrációkövetkeztébenúj kihívá-
sokkal kell szembesülniük.Eztfelismerveahagyományosautógyártókjelentőserőfeszítésekettesznekminda
K+F,mindakockázatitőkebefektetésekterületén.Piacirészesedésükmegőrzésemegköveteliazújtechnológiák-
banésgyártásifolyamatokbanvalóaktívrészvételt,illetveanegyedikipariforradalomvívmányainakimplemen-
tálását.

Az elektromos autók gyártása és elterjedtsége egyelőre érdemben elmarad a belső égésűmotorral szerelt
járművekétől,azonbaniparágibecslésekalapjánazelkövetkezőévtizedekbenatérnyerésük gyorsulhat, a fajla-
gos költségek érdemben csökkenhetnek.

Azelektromosautó-forradalomkiemelten érintheti Magyarországot,hiszenazalágazat súlya régiós szinten is 
jelentős.AhazaiGDPtöbbmint5százalékátkitevőjárműgyártáshozjelentős beszállítói hálózat kapcsolódik,így
amegváltozó iparághozvalómegfelelőkapcsolódáskiemelten fontoshazánk számára.Ahazánkban működő 
gyárak is érintettek az iparág átalakulásában és az e-mobilitás térnyerésében:azAudi,aMercedesésszámos
beszállítóberuházásaimárazújtechnológiákátvételétteszilehetővé.Az iparág átalakulása lehetőséget biztosít 
Magyarország számára a globális értékláncban való előrelépésre és a magasabb hozzáadott értékű termelés 
irányába történő elmozdulásra. A magasabb hozzáadott értékű termelés irányába történő elmozduláshoz
elengedhetetlenafejlettoktatásésinfrastruktúra,továbbáakreatíviparágakésaszolgáltatásokjelentőségének
emelkedése.
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Gróf Széchenyi István
(1791.szeptember21.-1860.április8.)

Politikus,közíró,közgazdász,aBatthyány-kormányközlekedésiminisztere,akitKossuthLajosa„legnagyobbmagyarnak”
nevezett. Apja Széchényi Ferenc gróf, a Magyar Nemzeti Múzeum és Könyvtár alapítója, anyja Festetich Julianna, 
aGeorgikontalapító,FestetichGyörgygrófleánya.

SzéchenyiIstvánmáigérvényesüzenetekethordozóeszméivel,közíróiéspolitikaitevékenységévelmegvetetteamodern
Magyarországalapjait.Agrófamagyarpolitikaegyiklegkiemelkedőbbéslegjelentősebbalakja,akineknevéhezamagyar
gazdaság,aközlekedésésasportmegreformálásafűződik.Számosközhasznúintézményalapítójaésnévadója,beutazta
Európát,megismerteazakkoribanagazdaságiéspolitikaifejlődésélénjáróAngliát.SzéchenyiIstvánfelismerte,hogyafele-
melkedés érdekébenMagyarországnak reformokra van szüksége és életcéljának tekintette az iparosodó, polgárosodó 
Magyarországalapjainakmegvetését.

1830-banmegjelent„Hitel”címűmunkájaMagyarországpolgáriátalakulásának,gazdasági-társadalmiprogramjánakössze-
foglalása.AzírássalSzéchenyigrófcéljaazvolt,hogyrádöbbentseanemességetazországtársadalmi-gazdaságiátalakításának
fontosságára.Hasonlóannagyjelentőségűművea„Stádium”(1833),amelyben12pontbaszedettjavaslatbafoglaltareform-
programjánaksarokpontjait,köztükazönkénteséskötelezőörökváltságot;azősiségeltörlését;aparasztságszabadbirtoklá-
si jogát;az iparéskereskedelemszabadságát.Széchenyinekebbenaművébenmármegjelenta jogegyenlőségésaköz-
teherviselésgondolatais.
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