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Fiskális politika 
• A költségvetés kiadásainak vagy bevételeinek 

(vagy a folyó deficitnek) manipulálása bizonyos 

makroökonómiai célok elérése érdekében 

• Tipikus célok, output ösztönzése, 

munkanélküliség csökkentése, stabilizáció 

• Szemben a monetáris politikával, amelynek 

kizárólag makroökonómiai funkciója van 

(infláció fékentartása vagy pénzpiaci stabilitás 

fenntartása), az állami kölségvetésnek a makro 

helyzettől függetlenül is van feladata 



Fiskális politika 
• Közjavak produkálása, finanszírozása és 

elosztása (közigazgatás, honvédelem, 

közszolgáltatások, infrastruktúra fejlesztése és 

működtetés stb. stb.) 

• Jövedelem újraosztás; fiskális akcióknak 

mindig van jövedelem-újraosztó hatásuk. 

• Nagyon gyakran a jövedelem-újraosztás az 

akció célja  

• Ezen aspektusok taglalása más aldiszciplínák 

körébe tartozik (public policy, szakpolitikák stb.), 

itt csak a makro változókra gyakorolt hatással 

foglalkozunk. 



Fiskális politika 
• Hatása, hatásmechanizmusa, értékelése 

sokkal bonyolultabb és ellentmondásosabb 

mint a monetáris politikáé. 

• A monetáris kondíciók megváltozása sokkal 

egységesebben érinti a piaci szereplőket, a 

fiskális lépések esetén a hatás nagyon 

különböző lehet aszerint, hogy melyik, milyen 

adót vagy kiadást (fogyasztás v. beruházás 

stb.) változtatják meg, melyik szereplőt, milyen 

módon érinti stb. 



Általános megfontolások 
• Az egyetlen összevont indikátorral való 

jellemzés sokkal félrevezetőbb, mint a 

monetáris politika esetébe. 

• GDP azonosság: összjövedelem = 

összfelhasználás 

• Y = C + I + G + CA 

• Mi a cél? Az output vagy a jólét 

manipulálása? 



Általános megfontolások 
• Magasabb output nem feltétlenül 

nagyobb jólét. 

• A jólét függ attól, hogy mire  költik a 

kormányzati kiadást. 

• C, I és CA privát kereslet, egyéni döntés 

alapján. Nyilván akkor költenek, ha 

értéket kapnak cserébe. A kormány tud 

„feleslegesen” haszontalanságokra 

költeni. 



Általános megfontolások 
• A haszontalan kiadás csak látszólag 

növeli a jövedelmet. Pl. értelmetlen 

fegyverarzenál termelése a mért GDP-t 

növeli, a fegyvergyár valójában a többiek 

jövedelméből részesedik. 

• Keynes: ha a multiplikátor nagy (egynél 

jóval nagyobb), akkor megéri. 

• Valójában ez kérdéses. 



Empirikus problémák 
• Nagyon komoly identifikációs nehézségek 

vannak. 

• Látszólag egyszerű: vesszük G, T, Y, C stb. 

idősorait és korrelációt számítunk. 

• Probléma: endogenitás 

• Nemcsak a fiskális változó hat Y-ra, hanem Y, 

a gazdaság állapota is meghatározza a fiskális 

politikát, illetve a fiskális változók értékét. 

• Az oda-vissza érvényesülő mechanizmusok 

egymástól való elválasztása nagyon nehéz. 



Endogenitás  
1. Automatikus stabilizátorok 

a) beszedett adók értéke erősen 

konjunktúraérzékeny 

b) a transzferkifizetések, egyes támogatások és 

jogosultságok is nagyon függenek a 

jövedelmektől. 

• Emiatt fellendülések idején a költségvetési hiány ( 

kormányzati keresleti többlet) csökken. 

• Recesszió idején (adóbevételek csökkennek, 

transzfer kifizetések nőnek) akkor is igen nagy 

költségvetési hiány lehet, ha a kormány semmiféle 

exogén (diszkrecionális) policy akciót sem hajt 

végre. 



Endogenitás 
• Ez örömtelien simítja az összkereslet 

hullámzását, viszont megnehezíti annak 

pontos mérését, hogy egységnyi 

adóváltozás vagy deficitváltozás hogyan 

hat az outputra. 

• Kezelés módja: 

• High employment deficit számítása 

• Egyedi nagy adóreformok kiemelése 



Endogenitás 
2. Kormányzati kiadások, G endogenitása 

• Hosszabb távon G és Y szükségszerűen együtt 

nőnek, és mindkettő endogén. G jórészt 

közjavakból áll,  

• Y, a jövedelmek, jómód növekedésével az 

emberek ezekből is többet igényelnek. 

• Nem egyénenként döntenek róla, de a különbség 

ez, nem pedig az, hogy G-t ne befolyásolná a 

közjavak iránti kereslet. 

• Rövid távon az adókhoz hasonlóan vannak 

automatizmusok, recesszió idején a projekteket 

előrehozzák (különösen helyi kormányzatok). 



Identifikáció 
• Az endogenitás miatt nagyon nehéz 

exogén fiskális sokkot identifikálni 

• Lehetséges módszerek: 

1. VAR regressziókat futtatunk. Azok az 

időszakok, amikor a G-ben nagy 

reziduum van, vagyis a többi változó 

hatása a G-nek csak kis részét 

magyarázza, ott exogén döntés volt G-ről 

(Blanchard–Perotti és  mások). 



Identifikáció 
2. Speciális epizódok azonosítása. Pl. 

hadikiadások felfutása vagy 

költségvetési stabilizációs időszakok 

(Barro–Redlick, Ramey–Shapiro) 

• Nehézség: az előre várt kiadási sokk 

hatása más, mint a váratlané.  

Magukból az adatokból nem lehet 

eldönteni, hogy a kiadási sokk előre 

várt, vagy váratlan volt-e. 



Multiplikátor 
• A fiskális változó sokkjának hatása az output 

szintre 

• Egységnyi, vagy egy százalékos változás G-

ben vagy T-ben mekkora változást 

eredményez Y-ban 

• Prompt és kumulatív hatás 

• Statikus modellben csak egyidejűség van: 

dY/dG vagy dY/dT 

• Valójában a hatások időben elnyúlhatnak – 

maga a stimulus is több negyedévig tart – a 

kumulatív hatás vizsgálandó. 



Multiplikátor 
• Várt mérete attól függ, mit gondolunk a 

gazdaság működéséről. 

• Hogyan interpretáljuk a sokkot (ki és mire költi 

a kiadást, kormányzati fogyasztás v. 

beruházás, ezen belül mire), kitől és hogyan 

szedik be az adót (adótorzítás mértéke stb.). 

• Mely magatartásokat, hatásokat, áttételeket 

vesszük bele a modellbe, és hogyan, és 

melyeket ignorálunk.  Hogyan, milyen 

csatornákon kapcsolódnak a kereslet egyes 

elemei egymáshoz, a kínálathoz és vica versa. 



Multiplikátor 
• Függ tehát attól, hogy a modell: 

1. Tisztán keresletorientált, vagy a termelés 

explicite modellizálva van, és hogy hogyan.  

• Az eredeti keynesi multiplikátor tisztán 

keresleti multiplikátor,  a kínálat korlátjának 

figyelembevétele szükségképpen csökkenti a 

multiplikátor értékét. 

2. Dinamikus vagy statikus-e a modell? 

• A statikus világ egyszerűbb, de 

szegényesebb. 



Multiplikátor 
3. Nyitott vagy zárt-e a gazdaság? 

• Kis nyitott gazdaságban a 

gazdaságpolitika lehetőségei sokkal 

szűkebbek 

4. Ha nyitott, akkor milyen árfolyamrendszer 

(flexibilis vagy valamilyen vezényelt) 

működik,  mennyire integrált a gazdaság 

a világ többi részével, mennyire flexibilis a 

tőkeáramlás. 



Multiplikátor 
5. Milyenek a várakozások? 

• Az előretekintő (racionális) várakozások 

léte tovább szűkíti a kormányzat 

képességét az output manipulálására. 

6. Vannak-e vagyonpiaci hatások. (Az 

árfolyam vagy a kamat megváltozása 

érintheti a vagyonok értékét, ami 

visszahat a keresletre.) 



Multiplikátor 
7. Mikro alapú-e a modell, vagy sem? 

8. Determinisztikus vagy sztochasztikus, 

van-e bizonytalanság (különös tekintettel 

a tőkepiaci bizonytalanságokra, van-e 

visszafizetési vagy egyéb kockázat, 

kockázati prémium a hozamokban stb.) 

9. Nominális árszint flexibilitása, keynesi, új 

keynesi, új-klasszikus, vagy tisztán 

reálmodellel dolgozunk-e. 



Multiplikátor 
10. Piaci tökéletlenségek, piaci kudarcok léte, 

mértéke (tökéletes v. tökéletlen verseny, 

hitelpiaci tökéletlenségek, hitelkorlátos 

fogyasztók, jövedelem-újraosztás, 

reprezentatív agent vagy sem). 

11. Monetáris politika reakciója. A fiskális 

politika megváltoztatja a makro változókat, 

amire a monetáris politika reagálhat. 

Aszerint, hogy hogyan, ez befolyásolja a 

fiskális politika eredményét. 



Multiplikátor mérete 
• Fentiekre tett feltevésektől függően az egyes 

makrováltozók közti kapcsolatok, áttételek 

nagyon sokfélék lehetnek. 

• Nem meglepő, hogy a multiplikátorról szóló 

becslések szélsőségesen szórnak, –3,5 és 

+3,5 között bármilyen, komoly módszertannal 

alátámasztott becslés létezik. 

• Romer–Bernstein: két év alatt a kiadási 

multiplikátor 1,5-nél valamivel nagyobb, az 

adómultiplikátor pedig egy kicsit kisebb, mint 1. 



Eredeti keynesi multiplikátor 
• Depressziós modell 

• Tisztán keresletorientált, kínálat nincs. 

modellezve, implicite jelentős erőforrás 

kihasználatlanság tételezett. 

• Az output növelésének egyetlen érdemi 

korlátja, hogy nincs elég kereslet. 

• Zárt gazdaság, statikus, várakozások 

nincsenek, mikro viselkedés nincs, 

vagyonpiac nincs, a deficit nem okoz 

adósságproblémát. 



Eredeti keynesi multiplikátor 
• Y = C(Y-T) + I + G 

• Kiadási multiplikátor 1(1–MPC) 

• Adómultiplikátor:  MPC1(1–MPC) 

• Minden „nem költés” (elcsorgás) csökkenti 

a keresletet, ezért az outputot. Az 

adócsökkentés egy részét megtakarítják. 

• Adók és kiadás egymástól teljesen 

függetlenül mozgatható, nincs kapcsolat 

köztük. 



Eredeti keynesi multiplikátor 
• Multiplikátor mechanizmus valós üzenete: 

cseregazdaságban jövedelemhez csak 

mások kiadásán át lehet jutni. A kiadások 

viszont a jövedelmektől is függenek. A 

keresletet érő sokkok szétterjednek a 

gazdaságban. 

• Ezen az általánossági szinten a 

problémát nem Keynes találta meg 

először: lásd: F. Bastiat: A betört ablak. 

 



Eredeti keynesi multiplikátor 
• A depressziós modell azonban nagyon 

sok fontos, ezt árnyaló, módosító 

mechanizmust kiegyszerűsít, ezzel 

nagyon túlbecsüli a fiskális befolyásolás 

képességét. 

• Bármilyen reális MPC feltevés mellett a 

multiplikátor 5, vagy ennél magasabb is 

lehetne, az empirikus becslések ekkorát 

soha, gyakran pedig negatív értéket 

adnának. 

 



Kiszorítási hatások a statikus 

keynesi gondolatkörön belül 
• G növelése vagy T 

csökkentése a 

pénzpiacon 

keresztül beruházást 

szorít ki. 

• IS–LM rendszer 

• Y = C(Y–T) + I(r) + G 

• M/P = L(Y,r) 

r 

Y 



Nyitott gazdaság 
• Árupiaci nyitottság mindenképpen kisebb 

multiplikátort jelent. A kereslet 

növekményének egy része 

importjószágra esik, a belföldi termelés 

szempontjából akkor is „elcsorog”, ha a 

reálárfolyam nem változik. 

• Keynesi multiplikátor nyitott 

gazdaságban: 

• 1(1–MPC+MPIm) 



Nyitott gazdaság 
• Árfolyam szerepe 

• Flexibilis árfolyam esetén a belföldi 

kereslet növekedése felértékeli az 

árfolyamot. 

• A fiskális expanzió hatására CA romlik 

mert a belföldi jószágok drágábbak 

lesznek. 

• Multiplikátor még kisebb lesz, speciális 

esetben 0 is lehet (lásd Krugman–

Obstfeld) (ismétlés) 



AA–DD modell 

e 

Y 

AA 

DD 

Flexibilis árfolyam esetén a felértékelődés ellensúlyozza  

a fiskális expanzió hatását, a kiszorítás teljes. 



Kínálat 
• Fenti (keynesi) gondolatkörökben a kínálat 

tökéletesen flexibilis. A kiszorítási hatások 

az egyes keresleti elemek áttételeken 

keresztüli egymásra hatásából fakadnak. 

• Ha a kínálat alkalmazkodása nehézkes, 

vagy nincsenek szabad erőforrások, akkor 

a fiskális akciók természetesen nem 

képesek befolyásolni Y-t. 



Rövid táv – hosszú táv 
• Hosszú táv, trend, natural rate 

• Rövid táv, ciklus, a természetes ráta 

körüli ingadozás 

• Keynesi szemlélet: az ingadozás a 

kereslet hullámzása miatt van, a 

gazdaság saját alkalmazkodási 

mechanizmusa (ármechanizmus) 

túlságosan lassú. 

• Megfelelő fiskális politikával a ciklus 

simítható, a gazdaság stabilizálható. 



Korai kritikák 
• Hatékony stabilizációs politika feltételei 

nem állnak fenn. 

• Késések miatt időigényes, nincs elég és 

időben rendelkezésre álló információ. 

• Fiskális döntések intézményrendszere 

különösen nehézkes. Évi költségvetéshez 

is parlamenti felhatalmazás kell. Az 

adórendszer és a járandóságok, 

támogatások stabilitása célszerű, rövid 

távú stabilizálásra alkalmatlanok. 



Korai kritikák 
• A fiskális stabilizációs lépések 

területek vagy rétegek vagy 

generációk közti jövedelem-

újraosztással járnak. Ezért az egész 

rendszer nagyon ki van téve a 

járadékvadászat célú politikai 

küzdelmeknek. 

• Automatikus stabilizátorok OK, a 

diszkrét politika nem. 
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