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1. hét 

Bevezetés 

A politikai gazdaságtanról 

Készítette: Kálmán Judit, Váradi Balázs 

Szakmai felelős: Váradi Balázs 

Bevezetés 

Megkövetelt előismeretek 

Közösségi gazdaságtan és minden azt megelőző kurzus 

Hasznos még: 

Jog- és közgazdaságtan, Közgazdaságtani elmélettörténet, Gazdaságtörténet 

Irodalom 

• Magyarul is elérhető (egyszerűbb): Cullis, John és Philip Jones: Public Finance 

and Public Choice (Közpénzügyek és Közösségi Döntések. Aula, 2003.) 

• A tárgy fő tankönyve: Mueller, Dennis C.: Public Choice III (CUP. 2003.) 

• Más közösségi választások elméletével kapcsolatos tankönyvek 
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A tantárgy célkitűzései 

Megismerni a közösségi választások elméletének politikai mechanizmusokról és 

intézményekről alkotott nézeteit. 

Megtanulni reálisan értékelni a piac és az állam előnyeit és hátrányait, a kormányzati és 

piaci kudarcokat. 

Megtanulni kommunikálni és együtt dolgozni politikusokkal és politikatudomány szakon 

végzettekkel. 

További célok és ami kimarad 

• A közgazdasági elemzés módszereinek gyakorlása. 

• Nem lesz benne közösségi gazdaságtan – azt már tudottnak feltételezzük. 

• Nem térünk ki a magyar politikai intézményrendszer részletes elemzésére sem. 

Tematika 

1. Bevezetés + a „politikai gazdaságtan” elnevezés + a Lehetetlenségi Tétel 

2. Közösségi választások közvetlen és képviseleti demokráciában: választás, 

többpártrendszer, politikai verseny, stb. 

3. A szavazási paradoxon 

4. Járadékvadászat 

5. Bürokrácia 

6. Diktatúra 

7. Alkalmazások: makroökonómia és a politikai verseny 

8. Alkalmazások: lobbizás  

9. Alkalmazások: az állam mérete 
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Mi is az a „Politikai gazdaságtan”? 

 

„Régi” politikai gazdaságtan 

A 19. század 2. feléig így (franciául: économie politique) nevezték a termelés vagy 

fogyasztás nemzetgazdasági szintű folyamatainak és azok feltételeinek 

tanulmányozását. 

Fiziokraták – Smith, Ricardo, Marx, Malthus: ezt művelték 

Politikai gazdaságtan→ Közgazdaságtan 

Marginalisták (Marshall – ő maga PG professzor volt Cambridge-ben) új terminust 

kerestek a PG matematizált verziójára. Ez az új terminus: közgazdaságtan. 

Lassú átalakulás. A Glasgow-i Egyetem csak 1997-ben változtatta meg a tanszék nevét. 
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Marxista politikai gazdaságtan 

A marxizmus megtartotta a régi nevet. Ez volt a címe a szocialista országok jövendőbeli 

közgazdászai számára kötelező, négy szemeszteres bevezető tantárgynak, mely a 

gazdaságról alkotott marxista elképzeléseket tartalmazta. Neomarxista szerzők (I. 

Wallerstein) még mindig használják. 

„Új politikai gazdaságtan” ennek egy modern utódja, belekeverve egy kis 

közgazdaságtant, ill. a különböző gazdaságfilozófiák magyarázatát. 

A „politikai gazdaságtan” különböző modern 

verziói 

Közgazdaságtani, jogi és politikatudományi megközelítéseket alkalmazó 

interdiszciplináris tanulmányok annak magyarázatára, hogyan befolyásolják egymást a 

politikai intézmények, a politikai környezet és a – kapitalista, szocialista, kevert – 

gazdasági rendszer. 

Egyik verzió: a közösségi választások elmélete (public choice): közgazdaságtani 

módszerekkel elemezni a politikai jelenségeket – Ezt tesszük mi is!  

Közösségi gazdaságtan és politikai gazdaságtan 

• közösségi gazdaságtan normatív: 

• hogyan lehet a társadalmi jólétet maximalizálni?  

– Pl. az optimális adózás elmélete 

• Alig foglalkozik azzal, hogy az önérdekvezérelt egyének mit tesznek a politika, az 

állam keretei közt. 
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Arrow lehetetlenségi tétele és ami belőle 

következik 

Arrow lehetetlenségi tétele – egy informális 

bizonyítás (John G) 

• Legyen A a lehetséges kimenetek halmaza, N a szavazók száma. L(A)-val 

jelöljük A összes teljes lineáris elrendezésének halmazát (tranzitív, 

antiszimmetrikus, teljes). 

• Egy (szigorú) társadalmi jóléti függvény  

  aggregálja a szavazók preferenciáit egy 

preferencia-sorrenddé A-n (univerzális értelmezési tartomány). 

Arrow lehetetlenségi tétele 

• A szavazók   preferenciáinak N halmazát nevezzük 

preferenciaprofilnak 

• Arrow lehetetlenségi tétele: Ha a lehetséges alternatívák (társadalmi állapotok) A 

halmazának több mint 2 eleme van, akkor az alábbi 3 feltétel inkompatibilis:  

– Egyhangúság (Pareto-elv) 

– A diktatúra hiánya 

– Az irreleváns alternatíváktól való függetlenség 

Σ: nem létezik olyan társadalmi jóléti függvény, amely minden preferenciaprofilra helyes 

rendezést eredményez és az összes fenti feltételnek megfelel. 
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• Egyhangúság (Pareto-elv) 

Ha a alternatívát b fölé sorolja  minden egyéni  preferenciarendezés, 

akkor   társadalmi jóléti függvény is a-t b fölé kell hogy sorolja.  

• Diktatúra hiánya 

Nincs olyan , amelyre 

  azaz nem létezhet olyan egyén, akinek a 

preferenciáit a közösség preferenciáinak is kell tekinteni. 

• Irreleváns alternatíváktól való függetlenség 

Két preferenciaprofil  és  ha minden i egyénnél a és b 

alternatívák azonos sorrendben vannak az Ri és Si preferenciaprofiljában, akkor a és b 

sorrendje azonos kell legyen  -ben és  -ben is.  

(Azaz a és b közötti döntést nem befolyásolhatja a vagy b más alternatívákhoz, pl. c-

hez vagy d-hez viszonyított rangsora.)  

Arrow lehetetlenségi tétele – Bizonyítás 

Ld. például itt:  

https://secure.wikimedia.org/wikipedia/en/wiki/Arrow_Impossibility_theorem 

Arrow lehetetlenségi tétele – Lehetséges kiutak 

Konklúzió: nagyon óvatosnak kell lennünk amikor társadalmi jólétről, közösségi 

preferenciákról beszélünk. 

Lehetséges kiutak – fel kell oldani némelyik alapfeltételt: 

1. A diktatúra hiánya 

2. Egyhangúság – Pareto-elv 

3. (A társadalmi rendezés tranzitivitása) 
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4. Univerzális értelmezési tartomány 

5. Az irreleváns alternatíváktól való függetlenség (IIA) 

Arrow lehetetlenségi tétele –  

az alapkövetelmények áttekintése 

• Gyengének tűnnek. Mindenféle oligarchiát (egy klikk uralmát) megengednek.  

• Nincs szükség interperszonális hasznossági összehasonlításokra (kardinális 

hasznosság) 

• Mi a követelmények helyzete? 

– Puszta ésszerűség? 

– Vagy normatív megfontolások? 

Arrow-tétel – alapkövetelmények áttekintése 

 1. Nincs diktatúra 

• Miért nem szeretjük a diktatúrát? 

– Morális alapon,  

– vagy rossz eszköznek tartjuk? 

• Lehet-e O.K. a diktatúra bizonyos helyzetekben? 

– Pl. harctéri viselkedés 

– Pl. műtőben  

– Magának a preferenciaaggregálásnak is vannak költségei. 
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Arrow-tétel – alapkövetelmények áttekintése  

2. Egyhangúság (Pareto-elv) 

• Tudunk-e olyan szituációt, amikor ez az elv sérül?  

• Az megkérdőjeleztetné velünk a helyesen rendezett egyéni preferenciák 

fogalmát,  

• és/vagy magát a módszertani individualizmust. 

Arrow-tétel - alapkövetelmények áttekintése:  

3. A társadalmipreferencia-rendezés 

tranzitivitása 

• Szükséges-e a teljes rendezés? 

• Közösségi döntéshozatalnak bármely környezetben megvalósíthatónak kell 

lennie. 

• Kvázi-tranzitivitás vagy aciklikusság elegendő lehetne. 

– De: Gibbard tétele: akkor oligarchia jön létre. 

• Tranzitivitás => útvonal-függetlenség.  

– Összevonás és kiterjesztés konzisztenciája. 

• Esetleg az intranzitív társadalmi preferenciák rosszak? 
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Arrow-tétel – alapkövetelmények áttekintése 

4. Univerzális ÉT (UD) 

• Lehetnek (a tranzitivitáson túl) indokoltak más külső korlátozások az egyéni 

preferenciákra nézve?  

– Lelkiismereti szabadság? 

– Tulajdonjogok? 

• Homogénebb preferenciák (pl. egycsúcsúak) megoldják a problémát. 

– Ez honnan jöhetne? 

– Választható tagság, közös értékek, ésszerűség? 

Arrow-tétel – alapkövetelmények áttekintése 

5. Irreleváns Alternatíváktól való függetlenség 

(IIA) 

• Ha az a és b közötti döntés izoláltan is megtehető, akkor nem szükséges ismerni 

a napirendi sorrendet. 

• „Stratégiaállóság” (SP): egy olyan szavazási procedúra, ahol nincs nyereség 

abból, ha félretájékoztat valaki a preferenciaprofiljáról: minden valós 

preferenciákból álló profil lehet Nash-egyensúly. 

• Szoros kapcsolat (…) az IIA és SP között 

 


