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6. hét 

Történelem és intézmények: empirikus 

elemzés 

Szilágyi Katalin 

Tanulságok eddig 

• Kibocsátást hosszú távon a kínálati oldal határozza meg → makroszintű termelési 

függvénnyel leírható a növekedés folyamata 

• A növekedés közvetlen okai: 

• Tőke 

• Munkaerő (népesség) 

• Technológia 

• Növekedési modellek 

• Exogén:  

• felhalmozható inputokban csökkenő hozadék + technológia exogén 

alakulása → növekedés csak exogén technológiai fejlődés miatt 

• Endogén:  

• felhalmozható inputokban (fizikai + humántőke) együtt nem csökkenő 

hozadék → növekedés a felhalmozástól függ 

• endogén technológiai fejlődés → növekedés a technológia bővülésétől 

/ terjedésétől függ 
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• Technológia endogén terjedése esetén: komplementaritás 

• Egyensúly mások viselkedésétől függ 

• Többszörös egyensúly lehet (alacsony egyensúly csapdája) 

• Történelmi meghatározottság és beragadás (lock-in) sokat számíthat 

• Normatív ajánlás: koordinált fejlesztések a húzóágazatokra koncentrálva 

(Rosenstein–Rodan, Hirshmann) 

Menetrend 

• Történelmi meghatározottság  

• Történelem és intézmények 

• Az intézmények szerepe 

1. Történelmi meghatározottság 

Történelmi adatok használata 

• Kérdés: számít-e a történelem? 

• Okok? Mechanizmus? 

• Általában többféle értelmezés 

• Előny: nincs fordított okság (endogenitási probléma) 

• Hátrány:  

• Mechanizmust nem értjük 

• Kis minta 



 

 

 

4 

• Következmények?  

Glaeser – Shleifer 

• Glaeser–Shleifer: Legal Origins (QJE, 2002) 

(http://www.economics.harvard.edu/faculty/shleifer/files/legal_origins.pdf)  

• A 12–13. századi politikai berendezkedés hatással van a mai jogrendre. 

• Anglia vs. Franciaország: békésebb környezetben kevésbé alakul ki állami 

erőszak-monopólium (konfliktusok megoldása decentralizáltabb) 

• Szokásjogi és polgárjogi hagyomány gyökerei a régmúltban 

La Porta et al. 

• La Porta–Lopez de Silanes–Shleifer – Vishny: Law and Finance (JPE, 1998) 

 (http://www.economics.harvard.edu/faculty/shleifer/files/law_finance.pdf) 

• Jogi hagyomány számít a tulajdonjogi védelemben → tőkekoncentrációban  

 és beruházásban 

• Történelmi hagyományoknak tartós következményei lehetnek.  

Bockstette et al. 

• Bockstette–Chanda–Puttermann: States and Growth: The Adventages of an Early 

Start (JEG, 2002) 

 (http://www.econ.brown.edu/fac/Louis_Putterman/working/pdfs/statehistjoeg.pdf) 

• „…it is clear that history does matter.” 
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• Régebb államtörténet („state antiquitiy”) gyorsabb növekedéssel és magasabb 

jövedelemmel jár együtt  

• Kína (Olaszország) vs. Zambia (Pápua) 

• Történelem (államtörténet) számít, mert 

• Vezetési tapasztalat 

• Legitimáció 

• Közös nyelv, identitás 

• Államtörténet mérése: sokféle forrásból 

• Törzsi vagy „fejlettebb” állam? (q1) 

• Helyi, külső vagy vegyes vezetés? (q2) 

• Mai állam területének mekkora hányadát uralták? (q3) 

• Állam ereje (ötvenéves periódusokban) = q1*q2*q3 

• Állam történelmi ereje („state antiquity”): [0,1] skálán 

• Kína = 1 

• Zambia = 0,066 
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Államtörténet és növekedés 

Államtörténet és jólét/növekedés 

 

 



 

 

 

7 

 

 



 

 

 

8 

Államtörténet és növekedés 

• Adatok összeállítása nehézkes, sokféle probléma 

• A távoli múltbeli mutatóknál az endogenitás kevésbé zavar, de a variáció nem 

teljesen véletlen. 

• Többféle magyarázat, a redukált forma alapján nem tudunk semmit a 

mechanizmusról. 

• Policy következmények? 

2. Történelem és intézmények 

2. Acemoglu–Johnson–Robinson 

• Acemoglu–Johnson–Robinson: The Colonial Origins of Comparative Development: 

An Empirical Investigation (2001, AER)  

 http://econ-www.mit.edu/files/4123 

• Magyarul:  

• Acemoglu, Daron: A gazdasági fejlődés gyökerei, Válogatás Daron Acemoglu 

műveiből. Rajk László Szakkollégium, Ráday Könyvesház, 2007  
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AJR (2001) 

• A (történelmi) intézmények fontosak a hosszú távú gazdasági teljesítmény 

szempontjából. 

• Minden a gyarmatosítás idején dőlt el. 

• Ha az európai telepesek megmaradtak → jó intézmények (USA) 

• Ha az európai telepesek nem tudtak megtelepedni (egészségügyi korlátok) 

→ kizsákmányoló (rossz) intézmények (Kongó) 

• Ha az intézmények lassan változnak (l. Glaeser-Shleifer, La Porta et al., Bockstette 

et al.) → hosszú távú következmények 

AJR (2001): magyarázó séma 
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Alternatív magyarázatok 

• Sachs: Tropical underdevelopment (NBER WP, 2001) 

 http://www.nber.org/papers/w8119 

• Trópusi környezet → telepesek halandósága  

• Trópusi környezet → mai teljesítmény 

• Glaeser et al.: Do institutions cause growth? (JEG, 2004) 

 http://www.economics.harvard.edu/faculty/shleifer/files/do_institutions_cause_grow

th.pdf 

• Telepesek inkább humántőkét importáltak 

• Humántőke → növekedés → intézmények 

AJR (2001) 

• A kulcsváltozó a mai intézményi minőség („current institutions”) 

• Proxy: kisajátítási kockázat (Political Risk Services) 

• Implicit feltevés: jó intézmények szavatolják a beruházások biztonságát. 

• Baj: intézményi minőség endogén lehet 

• Fordított okság 

• Kihagyott változók 
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Endogenitás kezelése 

• Instrumentális változó (IV): 

• Korrelál az endogén magyarázó változóval (mai intézményekkel). 

• De: nincs közvetlen hatása az eredményváltozóra (mai jólétre). 

• Így: csak a vizsgálni kívánt magyarázó változón keresztül hat. 

• IV becslés: 2SLS 

• Instrumentum hatása a vizsgált magyarázó változóra 

• Instrumentum alapján illesztett magyarázó változó hatása az 

eredményváltozóra  

AJR 

• Eredményváltozó: mai egy főre jutó GDP 

• Endogén magyarázó változó: mai intézményi minőség 

• Instrumentum: telepeshalandóság a gyarmatosítás korában 



 

 

 

13 

Magyarázó és eredményváltozó 

A telepesek halandósága mint IV 
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Eredmények 

• Az intézmények szignifikáns meghatározói a gazdasági teljesítménynek. 

• A gyarmatosítás idején tapasztalt halandósági ráták szignifikáns hatással vannak a 

mai intézményekre. 

• Egyéb földrajzi / egészségügyi változók már nem számítanak.  

• Ha kontrollálunk a telepesek halandóságára, más „tropikus” változók már 

nem szignifikánsak. 
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Utóélet: Albouy 

• Albouy: An investigation of settler mortality data (NBER WP, 2008) 

• http://www-personal.umich.edu/~albouy/AJRreinvestigation/AJRrev.pdf 

• Halálozási ráták újragondolásával az első lépés elromlik (konfidencia-intervallumok 

nőnek) 

• Jó-e az IV? 

• Kevés outlier vezérli az eredményeket? 

3. Az intézmények szerepe 

Mai intézmények → mai jólét 

• Intézmények: azon magatartási korlátok, amelyek meghatározzák a társadalom 

játékszabályait 

• formális és informális jellegűek 

• formális intézményeket emberek alakítják, hogy a közöttük fellépő 

interakciókat formálják 

• Jó intézmények: tranzakciós költségeket csökkentik 

• Használtautó-vásárlás egy fejlett és egy fejlődő országban  
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Formális intézmények 

Intézmények és gazdasági teljesítmény 

• Implicit feltevés: beruházásra/felhalmozásra hatnak 

• Befektetők védelme 

• Befektetések biztonsága, kiszámíthatósága 

• Befektetések hatékonysági vesztesége (korrupció) 

 

„Jó” intézmények „Rossz” intézmények 

versenyképes adóztatás túlszabályozott munkapiac 

hatékony államigazgatás hatékonytalan bürokrácia 

akadálymentes kereskedelem hitelfelvételi korlátok 

kiegyensúlyozott infláció átláthatatlan jogszabályok 

kiszámítható valuta korrupció 

szabad sajtó egypártrendszer 
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Korrupció és gazdasági növekedés 

• Mauro: Corruption and growth (QJE, 1995) 

http://www.ppge.ufrgs.br/giacomo/arquivos/diremp/mauro-1995.pdf 

• Endogenitás kezelése: IV 

• Etnikai-nyelvi megosztottság az instrumentuma a bürokratikus hatékonyságnak (~ 

korrupció) 

• Jó-e? Miért? 

• Bürokratikus hatékonyság (korrupció) szignifikáns meghatározója a beruházási 

rátának (növekedésnek) 

Intézmények és jólét 

• Hall–Jones: Why Do Some Countries Produce So Much More Output per Worker 

than Others? http://elsa.berkeley.edu/~chad/pon400.pdf 

• GDP szintje függ-e az intézményi minőségtől (beruházás kisajátítási kockázatától)? 

• Instrumentum: 

• Egyenlítőtől való távolság 

• nyugati hivatalos nyelv 

• Intézményi minőség hat a jólétre 

Informális intézmények szerepe 

• Társadalmi tőke, kultúra, normák, vallás, világnézet 

• Vallás és növekedés: Barro 

• Kultúra és növekedés: Gorodnichenko–Roland 


