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12. hét 

Politikai verseny és makroökonómiai 

teljesítmény.  

Pénz és szavazatok 

Készítette: Kálmán Judit, Váradi Balázs 

Szakmai felelős: Váradi Balázs 

A hatalmon levő politikusok megpróbálhatják 

felhasználni a gazdaságpolitikát arra, hogy 

megnyerjék a következő választásokat 

„Kedves Barátom: adj meg az embereknek, különösen a munkásoknak, mindent, amit 

csak lehet. Amikor úgy tűnik, hogy már most is túl sokat adsz nekik, adj még többet. 

Meg fogod látni az eredményét. Mindenki egy gazdasági összeomlással fog fenyegetni 

téged.  De az mind hazugság. Semmi sem rugalmasabb a gazdaságnál, amitől mindenki 

annyira tart, csak mert senki sem érti igazán.”  

(Juan Perón, idézi Hirschman, 1979, p. 65) 
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Összefügg-e a jó makroökonómiai teljesítmény 

a választási sikerrel? 

• Általánosságban (vö. Mueller 19.1. táblázat): igen.  

• Alacsonyabb munkanélküliség és infláció és magasabb reálnövekedés segítik az 

újraválasztást. 

• De sok kérdés marad:  

• Kinek az újraválasztását? 

– A képviselőkét, a kormányét vagy az EU parlamenti képviselőkét? 

– Mi van, ha arányos képviseleti elv működik és koalíciós kormány van? 

• Számít-e a párt ideológiája? 

Mi a helyzet a szavazókkal? 

• (Szociotróp vagy egotróp) 

• Előre- vagy visszafelé tekintő? 

• Ha visszatekintő, mennyire rövidlátó? 

• Tesztek: szociotróp, retrospektív a rövidlátás különböző szintjeivel felel meg 

legjobban 

• Némi bizonyíték, arra, hogy a szavazók tanulnak: Brender és Drazen (2007) 

Különböző modellek 

• Opportunista PBC (Politikai Költségvetési Ciklus): 

– Feltételezések: 

• Rövid távú Phillips-görbe 

• Rövidlátó, visszatekintő szavazók 

– Recept: 
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• Vidd le a munkanélküliséget választás előtt, 

• még akkor is, ha ez magasabb inflációt okoz a későbbiekben. 

– Még racionális, előretekintő szavazókkal is működhet 

• Jelzés útján (signalling) 

• Pártos politika modell: 

– Feltételezések: 

• Baloldali pártok a fizikai munkásokat szolgálják, akiket a 

munkanélküliség izgat. 

• Jobboldali pártok a magasabban képzett embereket szolgálják, 

akiket az infláció izgat. 

• Általában visszatekintő (retrospektív) szavazókat tételezünk fel. 

– Van ennek is némi empirikus alapja: 

 

• Alesina és Rosenthal:  

– Pártalapú politika, előretekintő, racionális szavazókkal 

– Szakszervezetek és a munkáltatók hosszú távú döntéseket hoznak 

várakozásaik alapján. 

– Különbség van az elnöki és a ciklus közepi választások között. 
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– Nem zárja ki, hogy a több párt jelöltjeire egyszerre is szavazzanak (pl. 

egyéniben, listán stb.). 

Empirikus eredmények 

• Igen, van PBC (még inflációra is!) 

• Igen, vannak pártbeli különbségek (de ne feledjük az endogenitás problémáját!): 

 

Melyik modell szerepel jobban? 

• Mueller, 19.5. táblázat 

• Opportunista PBC: legtöbbet tesztelt, vegyes eredmények 

• AR: kissé erőltetett, de valóban megmagyarázza a ciklus közepi ingadozásokat 

és az osztott szavazatokat. 
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Még: PBC a költségvetési deficitekben 

• Elég sok általános bizonyíték 

• Meggyőző magyar bizonyíték: 

 

Intézményi korlátok 

• Ha a PBC ártalmas, megpróbálhatjuk elbarikádozni magunkat 

– Infláció:  

• Jegybank függetlensége 

– Fiskális politika: 

• Numerikus szabályok: pl. deficitplafon 

• Procedurális szabályok: az időzítésről, felosztó-kirovó rendszer, 

külön intézmények (Költségvetési Tanács titkársága †2010), stb. 

• Átláthatósági szabályok 

Pénz és szavazatok 
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Ki ad? 

• A politikusok döntései által befolyásolt érdekeltek 

• Koncentrált, nagy érdekcsoportok 

• (Olson: A kollektív cselekvés problémája – a politika felhasználható 

ennek a kezelésére is, pl. boltok bezárásának szabályai) 

– Üzleti szféra 

– Szakszervezetek 

– Más szakmai szervezetek 

• Még: motivált egyének, kisebb hozzájárulásokkal 

Mik a szabályok? 

• USA: vajon a „politikai beszédre” vonatkozik-e a szólásszabadság? 

• Átláthatósági szabályok (pl. közzététel szabályai) 

• Szabályok arról, hogy a kapott pénzt a politikusok mire használhatják/melyik 

pénzek mehetnek kampányra 

– Közpénzekből finanszírozott kampányok 

– ‘Kemény/puha’ pénzek 

• Mindenhol nehéz a szabályozása 

– Ki hozza meg és hajtja végre a szabályokat? 

Pénz a politikában: modellek 

• Két hagyományos megközelítés: 

– Homo politicus: érdekcsoportok az álláspontjaikhoz közel álló politikusokat 

támogatnak. 

– Homo oeconomicus: az érdekcsoportok a pénzükkel ráveszik a 

politikusokat, hogy közelítsenek az őáltaluk preferált helyzethez. 
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• Hogy végül melyik működik, attól függ, hogy a pénz miért is fontos és mire költik 

a politikában. 

Mire költik a politikusok a pénzt? 

• A reklámozás és a kampánykiadások analógiája: 

– Informatív, vagy 

– rábeszélő, vagy 

– hatással van a piac struktúrájára (bizalmat épít).  

• Ha a kampánykiadások további szavazatokat generálnak (ami így van, vö. 

lejjebb), mind a „homo oeconomicus”, mind a „homo politicus” sztori szerepet 

játszik: a kiadások befolyásolják a downsi pozíciókat. 

• Különösen: kell, hogy legyen valamennyi „gazdasági” alapon történő szavazás, 

különben egyik érdekcsoport sem finanszírozna soha egynél több pártot/jelöltet, 

pedig ez előfordul. 

USA: Empirikus eredmények 

Hipotézisek: 

1. A pozíciók, melyeket a jelöltek a múltban elfoglaltak bizonyos egyes ügyekkel 

kapcsolatban, az ideológiájuk, és talán az, hogy mennyire lesznek képesek az 

érdekcsoportokat a jövőben segíteni, mind befolyásolja, hogy mekkora 

összegeket kapnak.  

2. A kampánykiadásokkal együtt kellene nőnie a kapott szavazatok számának;  

3. A képviselők szavazatait befolyásolja a kapott kampányösszegek nagysága és 

forrása is.  

Igazak ezek? A rövid válasz mindháromra: igen, igazak. 



 

 9

Vajon több pénz több szavazatot vásárol? 

 

A több pénz több szavazatot vásárol? 

• Igen, de működhet az elriasztás is. 

• Igen, de lehet, hogy csökkenő hozamokkal. 

• Igen, de lehet, hogy megvan az ára. 

• Igen, de lehet egy endogenitásprobléma: ha nem olyan szoros a verseny, 

kevesebb pénz is elegendő lehetne a hivatalban levőnek. 

Ki(k)nek adnak pénzt? 

Hipotézisek: 

1. Annak ad az adományozó, akinek a politikai pozíciója legközelebb áll hozzá.  

2. Annak a jelöltnek ad, aki hajlandó a saját pozícióját az adományozó által vágyott 

felé közelíteni.  
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3. Minél nagyobb a nyerési esélye, annál több adományt kap egy jelölt. 

Igazak ezek? A rövid válasz: igen. 

Honnan tudjuk? 

 Időzítés, bizottsági tagságok, a közvetlenül szavazatot nem vesztő kongresszusi 

tagok megcélzása …, szavazások a kampányreformról stb. 

Befolyásolja a pénz a politikusok szavazatait? 

• Igen, nagyon is. 

• Még akkor is, ha kontrollálunk a szavazókörzeti érdekekre. 

• Marad tér a személyes ideológiának is a választási túlélésen túl? 

• Igen, valamennyi, 

• de lehet, hogy azt is már előzetesen szelektálták különböző érdekek… 

Lobbizás 

• Az érdekcsoportok információkat is adhatnak át a politikusoknak. 

• Ez segítheti a politikusok hasznos információkhoz jutását. 

• Vajon részrehajló a lobbizók által átadott információ? 

– Persze, ez a lényeg. 

• Vajon annyira hazug lesz, hogy már használhatatlan? 

– Nem, azzal eredménytelenné válna. 

• A politikusok megpróbálhatják a különböző lobbizók információi közti 

egyensúlyozást, és „háromszögelhetnek”. 
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Mi a helyzet Magyarországon? 

http://kepmutatas.hu/kampanymonitor/ 

Tények:  

A legtöbb kampány-hozzájárulás Magyarországon illegális, ahogyan a legtöbb 

kampánykiadás is.  

Ötletelés: milyen hatásai lehetnek ennek, tekintettel mindarra, amit eddig tanultunk? 

Szóval mi mozgatja a politikát egy 

demokráciában? 

• Mi mozgatja a politikát? 

– Pénz, vagy 

– az „emberek akarata”?  

• Mindkettő!  

• A pénz fontosságának két interpretációja:  

– Inkább az üzleti érdekek számítanak, mint a valódi demokrácia. 

– A preferenciák intenzitása is befolyásolhatja a politikai cselekvéseket. 


