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HISZTERÉZIS, ÚTFÜGGŐSÉG, POTENCIÁLIS KIBOCSÁTÁS1

DR. MELLÁR TAMÁS

A hiszterézis a fizikából átvett fogalom, a közgazdászok már elég rég-
óta használják, de csak a mostani válság után kezdett széles körben terjed-
ni. A tanulmány első két része röviden bemutatja a hiszterézis mikro- és
makromechanizmusait. Majd a harmadik rész a potenciális kibocsátás és a
hiszterézis kapcsolatát vizsgálja meg. Végül a negyedik rész a potenciális
kibocsátási pálya meghatározásának új lehetőségeit villantja fel a hiszterézis
mechanizmus figyelembe vétele alapján.

1. A hiszterézisről

Az elmúlt 150 esztendőben a közgazdászok nagyon sok fogalmat vettek át a
fizikából. Ebben az átvételben élenjáró szerepet töltöttek be a 19. század végén
és a 20. század első harmadában a neoklasszikus iskola képviselői, majd a múlt
század hetvenes éveitől kezdődően pedig az újklasszikus közgazdászok. (Ez a két
irányzat képezi a közgazdasági gondolkodás fő irányát, kiegésźıtve a legutóbbi
időkben az újkeynesi-újklasszikus szintézissel.) A nem főirányú közgazdaságtan
idegenkedve tekintett ezekre az átvételekre, mert úgy vélte, hogy ezáltal gyengül
a közgazdaság-tudomány társadalomtudományi jellege, miközben pedig a statikus
egyensúlyi szemléletmód erősödik. A sors érdekes fintora, hogy a nem főirányhoz
tartozó közgazdászok ugyancsak a fizikában találták meg az egyik legjobb fegyvert
a neoklasszikus-újklasszikus irányzattal szemben. Ez pedig a hiszterézis jelensége.

A hiszterézis jelenségét több természettudományi ágban is megfogalmazták,
a fizikában a mágnesesség vizsgálatánál került az érdeklődés előterébe, amikor a
megfigyelések azt mutatták, hogy az egyes tárgyak emlékeznek a korábbi mágne-
sezettségükre, az nem múlik el nyomtalanul a mágneses hatás megszűnése után
sem.2 A közgazdasági alkalmazások a leggyakrabban erre a mágnesességnél megfi-
gyelt hatásmechanizmusra hivatkoznak (Cross [1993], Göcke [2002]). Általánosan
tekintve a hiszterézis olyan hatás, amely

1Ez a tanulmány a XXXII. Magyar Operációkutatási Konferencián (Cegléd, 2017. június 15.)
elhangzott előadás ı́rott változata.

2Ewing [1881] a névadója a hiszterézisnek, ő volt az, aki ḱısérleti úton elsőként felfedezte azt
a mágnesesség kapcsán. Preisach [1935] pedig az első volt, aki felálĺıtott egy modellt a mágneses
hiszterézis léırására.
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1. tovább fennmarad, a kiváltó ok megszűnése után is;

2. késleltetéssel érvényesül;

3. eredményeként a rendszer nem tér teljesen vissza az eredeti állapotába.

Ez a három jellemző nem egyeztethető össze az általános gazdasági egyensúly
neoklasszikus-újklasszikus elméletével, amely a kereslet-ḱınálat-ár piaci mechaniz-
mus negat́ıv visszacsatolásos rendszerére éṕıt. A statikus egyensúlyi doktŕına sze-
rint az egyensúly egy olyan egyedi, létező (meghatározható) állapot, amelyhez a
piaci rendszer gravitál, s ha valamilyen külső zavaró hatás eredményeként meg-
bomlik az egyensúly, akkor az gyorsan helyreáll. Ez az általános egyensúlyelmélet
jól ismert hármas kritériuma: egzisztencia, unicitás, stabilitás.

Az egyensúlyelmélet első kritikusai között volt Káldor [1934], aki rámutatott
arra, hogy egy adott induló állapotnak megfelelő egyensúlyi helyzet csak akkor
érhető el, ha a gazdasági folyamatok időigény nélkül, egy szempillantás alatt lebo-
nyolódnak. Ha ugyanis az egyensúlyi konvergencia időt vesz igénybe, akkor menet
közben folyamatosan változik a gazdaság állapota (a kereslet, a ḱınálat, a készletek,
a kapacitáskihasználás stb.) és szükségképpen nem az eredeti, kiinduló állapotnak
megfelelő egyensúlyi állapot valósul meg.

Maga a konvergenciafolyamat időbeli lezajlása, annak sorrendisége komoly be-
folyással b́ır a bekövetkező eredményre. Ebből viszont két egymással összefüggő
fontos jellemző következik a gazdasági folyamatokra: a többes egyensúly és az út-
függőség. Az egyensúly megvalósulása felé megtett gazdasági tranzakciók, és az
ennek következtében kialakuló közbülső (múltbeli) állapot, befolyással b́ır arra
vonatkozóan, hogy milyen egyensúlyi helyzet felé mozdul a rendszer. De ı́gy maga
az egyensúlyi állapot is változó lesz, semmiképpen sem egyedi (unikális) a gaz-
dasági állapot dinamikus változása következtében. Káldor szerint az általános
egyensúlyi doktŕına csak akkor valósulhatna meg a maga tiszta formájában, ha
létezne egy walrasi Kikiáltó, aki az egy helyre összegyűjtött eladók és vásárlók
tranzakcióit koordinálná, és a tényleges kontraktusok csak az egyensúlyi ár létre-
jötte után mennének végbe. Az általános egyensúlyelmélet ezen statikus, stacioner
jellegét Kornai [1971] b́ırálta igen erőteljesen.

A gazdasági folyamatok időigénye és a késleltetési hatások következtében kiala-
kulhatnak olyan anomáliák, amelyek még a negat́ıv visszacsatolásos túlkereslet-ár
mechanizmus mellett sem hozzák el az egyensúlyt. Jó példa erre a régről ismert
pókháló tétel. Amikor a ḱınálat létrejöttének hosszabb időigénye van, akkor a ter-
melés beind́ıtásakor a döntéshozó csak a jelenlegi árat ismeri, de azt a jövőbeli
árat, amely majd akkor fog érvényesülni, amikor a terméke elkészül, azt nem.
Ezért csak feltételezésekkel élhet a jövőbeli áralakulásról, ami viszont meghiúśıtja
az ármechanizmus egyensúlyteremtő szerepét (Káldor [1934]). A gyakorlatból jól
ismert a mezőgazdasági árak termékek árainak és termelési mennyiségeinek cikli-
kus alakulása.
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A posztkeynesi közgazdászok a hetvenes-nyolcvanas években egyre erőtelje-
sebben adtak hangot annak a meggyőződésüknek, hogy a gazdasági folyamatok
nem ergodikus jellegűek (Davidson [1982-83]), szemben a hagyományos (uniká-
lis, stabil) egyensúlyi felfogás feltételezésével. Samuelson [1964] feltételezése arra
vonatkozóan, hogy a gazdasági folyamatok ergodikus jellegűek, vagyis hogy az idő-
beli és a térbeli statisztikai átlagok és szórások nem térnek el egymástól, széles utat
nyitott az egyensúlyi modellezés és az ökonometriai vizsgálatok felé. Nem nehéz
észrevenni, hogy az ergodicitás feltételezésében is az előzőekben már érintett neo-
klasszikus statikus felfogás érhető tetten, vagyis hogy a korábbi tranzakciók nem
számı́tanak, a piac mindig megtiszt́ıtja magát, és minden újabb időperiódusban
reprodukálja önmagát, adott technikai-technológiai feltételek között. Valójában
azonban a gazdasági szereplők száma és összetétele állandóan változik, a piacok
sohasem tisztulnak meg teljesen, mindig vannak készletek és kapacitástartalékok,
a résztvevők állandóan tanulnak, folyamatosan adaptálódnak a változó körülmé-
nyekhez (Mellár [2016]). S természetesen számolni kell a véletlen hatásokkal is,
amelyek a legtöbb esetben nem jelezhetők előre, ugyanakkor viszont hatásuk igen
jelentős lehet. Az általános bizonytalanság ellehetetleńıti a statikus, determinisz-
tikus működést (Bélyácz [2017]).

A fejlődésgazdaságtan megjelenése és térnyerése új értelmezést adott az útfüg-
gőségnek, nevezetesen hogy ha az egyes gazdaságok valamilyen konkrét irányba
elindulnak, akkor számukra bizonyos lehetőségek (utak) bezárulnak, mı́g mások
kinýılnak. A kevésbé fejlett országok könnyen kerülhetnek ördögi körbe, megreked-
ve egy alacsony egyensúlyi szinten. A tradicionális technika alkalmazása, rögzült
intézmények és magatartási formák nem teszik lehetővé a kitörést az elmaradott
állapotból. Viszont, ha valamilyen kedvező külső hatás következtében át tudják
lépni a fejletlenség küszöbét, akkor már lehetővé válik számukra, hogy a fejlett
technika alkalmazása révén érvényre jusson a növekvő hozadék és ı́gy a gazdaság
egy magasabb szintű egyensúlyi pályára álljon (Krugman [1997]). A fejlődési folya-
mat azonban nem folyamatos és nem szabályszerűen lezajló folyamat. Gyakran
előfordul, hogy egy hosszú stagnálási folyamat után jön a nagy ugrás és ford́ıtva:
egy nagy külső sokk hatására kerülhet a gazdaság olyan lecsúszott helyzetbe, amely
tartósan is fennmaradhat, a sokk elmúlása után is.

2. A hiszterézis mechanizmusai

A hiszterézis jelensége elég gyakran felbukkan a gazdaság működésében, mond-
hatnánk azt is, hogy legalább annyira tipikus, mint a klasszikus kereslet-ḱınálat-ár
mechanizmus. A hiszterézis működési mechanizmusának két meghatározó jellem-
zője van: az aszimmetrikus jelleg és az irreverzibilitás. Az aszimmetrikus jelleg
azt jelenti, hogy a gazdasági aktorok különböző módon reagálnak az eltérő irányú
sokkokra, az irreverzibilitás pedig azt, hogy a gazdasági egység, vagy a gazdasági
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folyamat nem tér vissza az eredeti állapotába a sokk megszűnése után. A hisz-
terézis dinamikáját az ún. hiszterézis operátor határozza meg, amelyet eredetileg
a fizikában a mágneses mezők vizsgálata során alkalmaztak. Ennek matematikai
megfogalmazását Mayergoyz [1985] adta meg.

Illusztrációként tekintsük át a Göcke [2002] által megfogalmazott piacra lépés
dilemmáját az ár és a költségek függvényében! Tegyük fel, hogy a kisvállalatok
számára az ár külső adottság, tőlük függetlenül a piac alaḱıtja ki. Az ő döntésük
arra korlátozódik, hogy az adott piaci ár ismeretében piacra lépjenek-e, vagy sem.
Ha a piaci ár elég magas ahhoz, hogy fedezze a termelési költségeket (a termékegy-
ségre jutó állandó és változó költséget), akkor belépnek a piacra. Ha a piaci ár túl
alacsony az előálĺıtási költségekhez képest, akkor a termelő nem fog kapcsolódni
a piachoz. Előállhat viszont olyan eset, amikor az ár olyan közbülső értéket vesz
fel, amely ugyan fedezi a vállalkozás egységre jutó változó költségét, de az állandó
költségét nem. Ebben az esetben a vállalat viselkedése attól fog függni, hogy a
piacon van, vagy sem. Ha akt́ıv a piacon, akkor ennél a közbülső árnál nem fog
kilépni a piacról, mert a bennmaradással az állandó költségeinek egy része leg-
alább megtérül, s nem veszik el mind, mivel az állandó költségeket már ki kellett
fizetnie. Viszont, ha a termelőnk nincs a piacon, akkor ez a közbülső ár nem fogja
arra ösztönözni, hogy belépjen, mert nem térülnének meg a költségei. Így tehát
a vállalkozás számára más és más lesz a belépési és a kilépési ár. A vállalkozó
döntési egyenlete a következőképpen formalizálható:

xj,t =


1, ha xj,t−1 = 1 és pt ≥ cj ;

1, ha xj,t−1 = 0 és pt ≥ cj + κj ;

0, ha xj,t−1 = 1 és pt ≤ cj ;

0, ha xj,t−1 = 0 és pt ≤ cj + κj .

ahol xj a j-edik vállalat piaci aktivitását, cj az átlagos változó, κj az átlagos
állandó költségét, p pedig az exogén módon adott piaci árat jelöli.

Az 1. ábra szemléletesen mutatja a hiszterézis jelenség aszimmetrikus és irrever-
zibilis tulajdonságát. A B pontban lévő vállalkozás egy kis áremelkedés hatására
be fog lépni a piacra, és az ár változatlanul maradása vagy csökkenése esetén in-
akt́ıv fog maradni. Ugyanezen kiinduló árnál a C pontnál lévő akt́ıv vállalkozás
nem fog változtatni a poźıcióján, akár pozit́ıv, akár negat́ıv irányba változik kis
mértékben az ár. Hasonlóképpen az E pontban lévő vállalkozás az árcsökkenés
hatására ki fog lépni, mı́g az F pontnál lévő inakt́ıv vállalkozás ugyanezen induló
árnál nem fog reagálni semmilyen irányú kismértékű árváltozásra. Ha egy negat́ıv
külső sokk következtében az ár az A pontról az F pont alá esik, akkor az akt́ıv
vállalatok ki fognak lépni a piacról, mert még változó költségeik sem térülnek meg.
Viszont a sokk megszűnése után az ár hiába áll vissza az A szintre, az inakt́ıvvá
vált vállalatok nem fognak ismét visszatérni a piacra.
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1. ábra. A belépési és a kilépési ár különbsége.

Ez a példa azt sugallja, hogy az árak változásai egy bizonyos sávban nem
idéznek elő semmilyen változást a piacon. Példánknál maradva, ha az ár cj és
cj + κj között fluktuál, akkor ennek semmilyen következménye nem lesz, mert
a piacon lévők nem akarnak kilépni, a kint lévők pedig nem akarnak belépni.
Makroszinten azonban nem ez a helyzet, mert a különböző vállalatoknak eltérő
a költségszerkezete, s ı́gy mindegyiknél máshol lesz a belépési és kilépési küszöb.
Ez viszont azt eredményezi, hogy kismértékű árváltozásnak is lehet jelentős hatása,
mivel több vállalat is áteshet a kritikus ponton. A hatás erőssége makroszinten
nyilván attól függ, hogy milyen az eloszlása a vállalatonként eltérő belépési és
kilépési áraknak. Ha sok vállalat van a küszöbértékekhez közel, akkor akár a kis
sokkoknak is jelentős hatása lehet makroszinten: ez az erős hiszterézis jelensége.

A mindennapi gazdasági életben gyakran alakulnak ki olyan helyzetek, amelyek
a hiszterézis jelenségét produkálják. Ezek közül most csak kettőt emĺıtünk. Első-
ként a beruházási döntések (Dixit [1992]) példáját mutatjuk be. A mainstream
elmélet tańıtása szerint, ha az ár meghaladja a hosszú távú átlagköltséget, akkor
ez a vállalkozókat beruházásra sarkallja, és ford́ıtva: ha az ár az átlagköltség alatt
van, akkor a vállalat elhalasztja a beruházási tevékenységét. A valóságban azonban
egészen más a helyzet. Mivel a beruházás elind́ıtásának vannak egyszeri költségei,
ezért a vállalat csak akkor kezd bele, ha lényegesen magasabb az ár a termelési
költségeknél (ha a várt hozamráta igen jelentősen meghaladja a piaci kamatlábat).
Ekkor lát csak biztośıtékot arra, hogy a többletköltségei megtérüljenek. Viszont
az árak csökkenése esetén nem hagy fel azonnal a beruházási tevékenységgel, csak
akkor, amikor már a piaci ár annyira lecsökken, hogy a változó költségei sem
térülnek meg.

A másik példa a külföldi piacra lépés, az exportpiacra lépés az árfolyam ala-
kulásának függvényében (Amable és társai [1994], Delgado [1991]). A vállalatok
belépése egy külföldi ország piacára a devizaárfolyamtól függ. Ez a belépés azonban
bizonyos egyszeri többletköltséggel jár, amelyet nyilván szeretne a belépő vállalat
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visszanyerni, ı́gy aztán csak akkor kezd exportálni, ha elég magas számára a kül-
földi deviza árfolyama. Viszont ha már belépett, akkor az előzőnél alacsonyabb
árfolyam mellett is bent marad a külföldi ország piacán, mivel a belépési költséget
már egyszer kifizette.

Makroszinten is kimutathatók a hiszterézis működési mechanizmusai és azo-
nośıthatók az azt kiváltó okok. Ezek közül talán a legismertebb a humán tőke
leépülése, amely azért állhat elő, mert ha az emberek hosszabb időn keresztül
munkanélküliek, akkor kiesnek a gyakorlatból, a mindennapi rutinból, nem tud-
ják követni a folyamatos technikai fejlődést, és ráadásul a tétlenség időszakában
gyakran káros szenvedélyek rabjaivá válnak. Így aztán hiába tér vissza a jó kon-
junktúra, ezek az emberek nem, vagy csak nagyon lassan tudnak visszatérni a
munkapiacra (Phelps [1972], Cross [1987]).

A tőkeképződés vonatkozásában hasonló folyamat figyelhető meg, a kereslet
visszaesése következtében a termelők visszafogják a beruházásaikat, sokszor még az
elhasznált eszközök pótlásáról sem gondoskodnak. Ezért aztán a fellendülés során
gyorsan növekvő kereslethez nem tudnak megfelelő módon alkalmazkodni (Bassi
– Lang [2016]). A beruházások visszaesése egyben a technikai fejlődés lassulását
is előidézi, a recesszió időszakában gyakori, hogy jelentősen csökkentik a kutatás-
fejlesztési kiadásokat is. Ezért aztán a kereslet későbbi felfutásával nem tud lépést
tartani a technikai fejlesztés, az csak időkéslekedéssel fog felzárkózni (Dutt [2006]).

Tipikus jelenség a gazdasági válság után a mérlegkiigaźıtás. A korábbi eufori-
kus hangulat a visszájára fordul: mı́g a fellendülés időszakában jelentős mennyiségű
hitelt vesznek fel a gazdasági szereplők, és ezért többet költenek, mint amennyi a
jövedelmük, tehát erőśıtik a konjunktúrát, addig a visszaesés időszakában a hitelek
visszafizetésére koncentrálnak, a jövedelmeiknél jóval kevesebbet költenek, és ezzel
hozzájárulnak a válság elhúzódásához. A visszaesés ugyancsak komoly hatást gya-
korol az intézményi háttérre is, a kormányzati szervek létszámára (leéṕıtés), műkö-
dési módjára, a szabályozás szakszerűségére. Mindezek nem tudnak egy csapásra
megváltozni, amikor növekszik a kereslet, csak nagyon lassan és fokozatosan tudja
elérni a régi állapotot és ezzel párhuzamosan, csak nagyon lassan tér vissza újból
a bizalom a gazdasági szereplők körébe. A Benczúr–Kónya [2013] szerzőpáros egy
kis, nyitott gazdaság példáján keresztül mutatja be a mérlegalkalmazkodás ezen
sajátos mechanizmusait.

3. A potenciális kibocsátás és hiszterézis

A hiszterézis makroszintű érvényesülését és annak elméleti jelentőségét már
évtizedekkel ezelőtt felismerte Phelps [1972], amikor a természetes munkanélküli-
ség rátájának meghatározása kapcsán annak útfüggőségét hangsúlyozta. A későb-
biekben a Blanchard–Summers [1987] szerzőpáros is hasonló konklúzióra jutott,
amikor az amerikai és az európai munkanélküliségi ráták közötti nagy különbségre
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kerestek magyarázatot. Az emĺıtett szerzők szerint a hosszú időn keresztül fenn-
álló munkanélküliség megemeli a munkanélküliség természetes rátáját. S mivel
Európában a hetvenes években igen magas (az amerikai szintet jóval meghaladó)
munkanélküliségi ráta alakult ki az olajválság következtében, ezért megemelkedett
a munkanélküliség természetes rátája, amely aztán tovább éreztette a hatását, a
már nem válságos nyolcvanas években is.

Ezek a felismerések azonban nem gyakoroltak komoly befolyást a közgazda-
sági gondolkodás fő irányára. Sem a munkanélküliség természetes rátája, sem az
Okun-törvény alapján vele szoros kapcsolatban lévő potenciális kibocsátás (poten-
ciális GDP) meghatározásánál nem tulajdońıtottak különös jelentőséget a változók
korábbi értékeinek. Az volt az uralkodó nézet, hogy a potenciális (hosszú távon
fenntartható, egyensúlyi, trend) pálya a gazdasági szereplők optimalizáló döntései
és a technológiai fejlődés által meghatározott, s ettől a pályától a gazdaság csak
a zavaró külső sokkok hatására térhet el. Ez az eltérés azonban csak rövid ideig
tarthat, mert az egyensúlyteremtő piaci erők gyorsan működésbe lépnek, és hama-
rosan visszatéŕıtik a gazdaságot a hosszú távú egyensúlyi pályájához (Woodford
[2003], Gali [2008]). Jól látható tehát egyfelől, hogy ebben a felfogásban a potenci-
ális pálya vonala független a gazdaság valóságosan megtett útjától, másfelől pedig
a tényleges GDP nem térhet el jelentősen és tartósan a potenciális pályától.
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2. ábra. A tényleges, a potenciális (Hodrick–Prescott trend) kibocsátás és az
output gap (kibocsátási rés) alakulása a magyar gazdaságban 1995 és 2016 között.
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A főirányú közgazdaságtan imént vázolt doktŕınája hosszú időn keresztül volt
uralkodó poźıcióban, mı́gnem a 2008-ban kitört válság, és az azt követő tartós stag-
nálás és lassuló növekedési ütem új megviláǵıtásba helyezte a kérdést. Az elmúlt
években egyre több olyan tanulmány látott napvilágot, amely a válság következ-
tében előállt új tények ismeretében az egyensúlyi doktŕına átértékelését vetette fel
a hiszterézis bekapcsolásával. Jó áttekintést ad ezekről a tanulmányokról az MNB
[2016] összefoglaló jelentése. Érdemes megemĺıteni, hogy még a DSGE-modelleket
is elkezdték módośıtani annak érdekében, hogy a válság következtében megjelenő
tartós módośıtó hatásokat (permanens sokkokat) figyelembe vehessék (Cacciatore,
M. – R. Duvaland – G. Fiori [2012]).

Ha rátekintünk a magyar adatokra (lásd 2. ábra), akkor innen is leolvasható,
hogy a főirányú közgazdaságtan egyensúlyi pálya hipotézise 1996–2008 között
helytálló lehetett, de az azt követő időszakban már nem. Azért nem, mert a
válság időszakában kialakult jelentős output gap (eltérés a tényleges és a poten-
ciális kibocsátás között) nem hagyta érintetlenül magát a potenciális pályát sem,
amely igazodni kényszerült a lecsökkent GDP-értékekhez.

A magyar tapasztalatok távolról sem egyedülállóak, a fejlett világ nagy részén
igen hasonló jelenségek voltak megfigyelhetők. A 2008-as válság egyik fontos tanul-
sága lett, hogy a válság után a gazdaságok nem tértek vissza az eredeti egyensúlyi
pályájukra, lásd bővebben Ball [2014], Blanchard – Cerutti – Summers [2015].
A válság következtében szinte mindenütt lefelé tolódott a potenciális kibocsátási
pálya. De nemcsak szintbeli eltolódás történt, hanem a potenciális növekedési
ütem is csökkent, vagyis a pálya meredeksége is csökkent. Az aggregált keres-
let válság alatti visszaesése nemcsak a GDP jelentős csökkenését eredményezte,
hanem a potenciális kibocsátásét is. Ezt követően hiába emelkedett a válság után
az aggregált kereslet a régi szintjére, a termelés nem állt vissza a régi szintre.
A válság következtében előállt nemzetgazdasági veszteség kettős: egyfelől a nagy
negat́ıv output gap miatti veszteség (a tényleges GDP jelentős mértékben elmaradt
a potenciálistól), másfelől pedig a potenciális pálya módosulásából adódó veszteség
(a potenciális növekedési ütem csökkenése). Magyarország a 2008–13-as időszak-
ban ily módon az éves GDP-jének mintegy 30 százalékát vesztette el (Ball [2014]).
A 3. ábra grafikusan mutatja be a magyar esetet (Ball számı́tási metodikája alap-
ján), az y∗∗ az eredeti, válság előtti, az y∗ pedig az új, a válság után módosult
potenciális pályát jelöli.

4. A potenciális pálya meghatározása

A potenciális egyensúlyi növekedési pálya szilárd alapokon álló pontos meg-
határozása igen fontos nemzetgazdasági szempontból. A gazdaságpolitika erőtel-
jesen támaszkodik a tényleges és a potenciális kibocsátás különbségeként előálló
kibocsátási rés mutatószámra. Ez jelzi ugyanis a keresleti nyomás erősségét, és
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3. ábra. A magyar gazdaság 2008-as válság következtében elszenvedett kibocsátási
vesztesége.

ennek megfelelően lehet visszafogó vagy élénḱıtő gazdaságpolitikai akciókat ind́ı-
tani. Ugyancsak fontos a kibocsátási rés a monetáris politika számára, az inflációs
célkövetés során használatos Taylor-szabály egyik fontos vezérlési változója.

A potenciális kibocsátási pálya lényegében az egyensúlyi növekedési pályát
jelenti. A kérdés csak az, hogy miként értelmezendő maga az egyensúly. A fogalom
megalkotója Okun (1981) a potenciális kibocsátás meghatározását a munkanélküli-
ség természetes rátája alapján képzelte. Vagyis ebben a felfogásban, az egyensúlyi
kibocsátás azt a termelési szintet jelenti, amikor nincs kényszerű munkanélküliség.
Később, a Phillips-görbe megjelenése után, az egyensúly fő meghatározó elemévé
az infláció vált, pontosabban annak konstans volta (ez volt a NAIRU-koncepció).
A reál üzleti ciklusok megjelenésével a potenciális kibocsátás növekedési modell
alapú meghatározása vált egyre elterjedtebbé: a Ramsey-Solow növekedési modell
dinamizálása technológiai sokkokkal. Majd ezt követően a már emĺıtett DSGE-
konszenzus modell jött: lassú áralkalmazkodás, ezért a sokkok átmenetileg letéŕıtik
a gazdaságot az egyensúlyi pályáról

Az eddigiekben az egyensúlyi pálya meghatározásának három iránya volt meg-
különböztethető. Ezek közül a legrégebbi és talán a legegyszerűbb a trendala-
pú meghatározás. A trendalapú módszereken belül a legnépszerűbb a Hodrick –
Prescott-filter alapján történő meghatározás:

minȲ

{
T∑
t=1

(Yt − Ȳt)
2 + λ

T−1∑
t=2

((
Ȳt+1 − Ȳt

)
−
(
Ȳt − Ȳt−1

))2}
.

Népszerűségét, az egyszerűségén túl, valósźınűleg annak köszönheti, hogy itt kalib-
rálhatóvá válik az output–gapek nagysága. A későbbiekben a termelési oldalú,
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a termelési tényezők rendelkezésre állása alapján történő meghatározás jellemző.
A termelési függvény alapú meghatározás egy példája:

Ȳt = Āt ·Kα
t ·
[
L̄t ·

(
1 − NAIRU

100

)]1−α

.

A legutóbbi időkben egyre inkább elterjedt az egyensúly többdimenziós értel-
mezése és ennek megfelelően a többváltozós módszerek alkalmazása: állapottér
reprezentáció, Kálmán-filter (lásd erről bővebben Mellár – Németh [2018]).

A hiszterézis elmélet középpontba kerülése következtében valósźınűleg jelentő-
sen módosulni fog a potenciális kibocsátás meghatározása. Hogy miként, azt most
még nem lehet pontosan előrejelezni. Annyi azonban már látszik, hogy két irányba
is el lehet indulni az új meghatározás felé: 1. a potenciális kibocsátás meghatá-
rozása a múltbeli értékek és a véletlen sokkok alapján, 2. a tényleges GDP olyan
szétválasztása trend és ciklikus elemre, amelyben a ciklikus sokkok kimutatható
hatást gyakorolnak a trendre.

Az elsőként emĺıtett irányvonal a következő egyenlettel jellemezhető tömören:

Ȳt = aȲt−k + bZt−1 + cεt−j .

A magyarázó egyenlet három elemű: (i) a potenciális kibocsátás az előző idő-
szaki potenciális kibocsátásoktól függ (ez utal az útfüggőségre), (ii) a potenciális
kibocsátás függ a strukturális tényezőktől (a gazdasági állapotváltozóktól, techno-
lógiától, a gazdasági szereplők optimalizáló magatartásától), és (iii) függ a korábbi
véletlen sokkoktól (a korábbi túlkeresleti állapotoktól, output-gapektől). Az egyen-
letből a hagyományos egyensúlyi felfogás is feĺırható, ha az ”a” és ”c” paramétert
nullának vesszük, mert ekkor a strukturális elemek (vagyis a hosszú távú egyensú-
lyi pálya) határozzák meg a potenciális kibocsátást. Egyébként még az a < 1 eset
is megfeleltethető a hagyományos felfogásnak, mivel itt a potenciális pálya korábbi
értéke fokozatosan elenyészik.

Amennyiben viszont a Z változótól eltekintünk, akkor már a hiszterézis felé
mozdulunk el. A k = c = 1, j = 0 és ε ∼ N(0, σ) feltételezés esetén egy véletlen
bolyongási (random walk) folyamatot kapunk a potenciális kibocsátásra. Erre a
konklúzióra jutott a Blanchard – Summers [1987] szerzőpáros a munkanélküliség
természetese rátája európai vizsgálata során, illetve Smitt – Grohé – Uribe [2003]
neoklasszikus, kis nyitott gazdasági modelljével. Amable és szerzőtársai [1994] sze-
rint azonban a véletlen bolyongás nem tekinthető valódi hiszterézis folyamatnak,
mert az egységgyököt tartalmazó összefüggés lineáris kapcsolatot tételez, nincs
benne strukturális törés, és nem teljesül az irreverzibilitás feltétele sem. Ugyanis,
az

Ȳt = Ȳt−1 + εt

véletlen bolyongási folyamat esetében könnyen belátható, hogy egy adott nagyságú
negat́ıv sokk hatását a következő időszak ugyanilyen nagyságú pozit́ıv sokkja teljes
egészében ellensúlyozni képes.
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A hiszterézis folyamatának jobb megragadásához juthatunk, ha a véletlen ténye-
zőt az output-gappel helyetteśıtjük. Tehát, ha azt tételezzük fel, hogy a korábbi
pozit́ıv vagy negat́ıv, kormányzati vagy külső gazdasági sokkok, a túlkeresleti vagy
túlḱınálati állapotok maradandó hatást gyakorolnak a potenciális kibocsátásra.
Ennek a megfontolásnak az értelmében vegyük például az

Ȳt = aȲt−1 + bGAPt−1 (1)

meghatározást. Ha a potenciális kibocsátás és az output-gap értékei egymástól
független becslések eredményei, akkor az (1) becslőfüggvényként is alkalmazható.
A magyar gazdaságra úgy alkalmaztuk ezt a becslőfüggvényt, hogy a potenciális
kibocsátás értékeit többváltozós állapottér modellel becsültük (Mellár – Németh
[2018]), az output-gap értékeit pedig az MNB és az OECD adatbázisaiból vettük át.
A becslések eredményeként a

”
b” paraméterre szignifikáns pozit́ıv értéket kaptunk,

mind a két gap-adatsor esetében.
A másik irányú közeĺıtés a potenciális kibocsátás új meghatározása felé, a GDP

idősorának felbontása trendre és ciklikus összetevőre. A GDP-idősorok általában
nem stacionáriusak, egy sztochasztikus trendből és egy ciklikus részből összeálló
ARIMA-folyamatként jellemezhetőek (Campbell – Mankiw [1987]). Így ennél az
irányvonalnál a kiindulópont:

Yt = Ȳt + Y Ct .

Ha leválasztjuk az Y C ciklikus részt, akkor megkapjuk a trendet, amely esetünkben
a potenciális kibocsátás lesz. A ciklikus rész meghatározásához nem támaszkod-
hatunk biztos elméleti összefüggésekre, ezért feltételezésekkel kell élni a folyamat
jellemzői tekintetében. A Jaeger-Parkinson [1989] szerzőpáros a kapacitáskihasz-
nálás időbeli alakulására támaszkodva határozta meg a ciklikus részt, s úgy találta,
hogy a ciklikus összetevő AR(2)-es folyamatot követ. A magyar adatok alapján mi
azt találtuk, hogy a negyedéves ipari kapacitáskihasználások alakulása AR(1)-es
folyamattal jellemezhető. A ciklikus rész ı́gy a következőképpen határozható meg
Magyarország esetében:

Y Ct = φ1Y
C
t−1 + εCt .

Az εC hibatag itt a ciklikus sokkokat jelzi. A hiszterézis feltétel akkor teljesül, ha
a θ értéke szignifikánsan pozit́ıv a becslőfüggvényünkben:

∆Ȳt = c+ εt + θεCt−1.

Ez azt jelenti, hogy az előző időszaki output-gap hatással van a potenciális ki-
bocsátás alakulására. A magyar adatok alapján azt kaptuk, hogy a kapacitáski-
használás 1 százalékpontnyi eltérése a potenciális növekedési ütemet 0, 05 száza-
lékponttal változtatja meg egy időszakkal később és 0, 04 százalékponttal két idő-
szakkal később. Ez első látásra elég jelentéktelen mértéknek számı́t, de ha a poten-
ciális kibocsátás átlagos növekedési üteméhez viszonýıtjuk, ami közeĺıtőleg 0, 5%,
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akkor már nem ennyire elenyésző a hatás. A két negyedéves hatás majdnem
eléri az átlagos növekedési ütem 1/5-ét. A hatás értékelése tekintetében érde-
mes még azt is figyelembe venni, hogy a válság éveiben igen jelentős 6–8 száza-
lékpontos kapacitáskihasználás-csökkenések voltak, amelyek a becslésünk alapján
0, 5–1 százalékponttal csökkenthették a potenciális növekedési ütemet időszakon-
ként. Természetesen a kapott eredmények használhatósága jelentősen függ attól,
hogy a ciklikus hatást mennyire sikerült jól megragadni az AR(1)-es folyamattal.

Végezetül rövid összegzésként az mondható el, hogy komoly változások zajla-
nak a makroökonómiában a 2008-as válság tapasztalatai alapján. Egyre nagyobb
figyelem irányul a hiszterézis jelenségre, és annak rövid- és hosszútávú hatásaira.
Valósźınűśıthető, hogy újból polgárjogot nyert az akt́ıv monetáris és fiskális politi-
ka mint gazdaságpolitikai eszköz. Ugyanis a piaci rendszer egyensúlyteremtő erőire
számı́tó gazdaságpolitika olyan károkat okozott, amelyek nagy része elkerülhető
lett volna. A makro-közgazdasági szemléletmód változásának következtében fel-
tételezhető, hogy a potenciális kibocsátás meghatározásának módszerei is változni
fognak, az ismert régiek mellé vagy helyettük újak jönnek. Várhatóan felértéke-
lődnek a múltbeli tényszámokon alapuló potenciális kibocsátás-meghatározások.
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2010 és 2011 között a Századvég Gazdaságkutatási Intézet kutatási igazgatója
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HYSTERESIS, PATH DEPENDENCE AND POTENTIAL OUTPUT

Tamás Mellár

The concept of hysteresis is taken from physics, economists have been using it for quite
some time, but it only started to spread widely after the crisis. The first two parts of the study
briefly present the micro- and macro-mechanisms of hysteresis. Then the third part examines
the relationship between the potential output and hysteresis. Finally, the fourth part reveals
new possibilities for determining the potential output (growth) path based on the mechanism of
hysteresis.
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