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13. hét 

Alkalmazások.  

A kormányzat mérete és gazdasági teljesítménye 

Készítette: Kálmán Judit, Váradi Balázs 

Szakmai felelős: Váradi Balázs 

Az USA kormányzata megnőtt 

 

 

Forrás: BEA National Income & Product Account tables, Table 3.2 
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Mindenhol nagyobb lett a kormányzat 

 

Miért? 

• Mi okozta a kormányzat relatív méretnövekedését az elmúlt két évszázad során?  

• Mitől gyorsult fel ez a növekedés a II. világháború után?  

• Mitől állt meg ez a növekedés, sőt néhány esetben csökkent is az elmúlt évek 

során, ha a kormányzat méretét a fiskális hatásaival mérjük?  

• Mi magyarázza a különböző országok kormányzati szektorainak méretében 

látható nagy különbségeket? 

• Módszertani fenntartás: a monokauzalitás csapdája. Egy nagy következményt 

nem feltétlen egy nagy ok okoz! 
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A kormányzat, mint közjavak előállítója 

 

A mediánszavazó közjavak iránti kereslete a következőktől függ:  

• „ízlés-változók” (Z): a piaci kockázat kerülése, vagy népsűrűség, stb. 

• jövedelem (Ym) 

• és a kormányzati szolgáltatások relatív árai (Pg): a Baumol-hatás 

A kormányzat mint újraelosztó 

• A kormányzás nagy részben újraelosztásról szól 

• Meltzer és Richard (Mueller 21.2.2.1) 

 

• Talán a baloldali pártok többet osztanak újra és ezért népszerűbbek. 

• Talán a középosztály több rokonságot mutat a munkásosztállyal. 

• Talán az egyenlőbb politikai súlyú érdekcsoportok nagyobb versenyt generálnak 

a politikusok kegyeinek megszerzéséért.  

• De: a redisztribúció nemcsak a szegényeknek jut! 

• Mi a történet, ha kiterjesztjük a választójogot? Acemoglu gazdaságtörténet órán 

tárgyalt cikke! 
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A kormányzat mint az érdekcsoportok 

ügyleteinek helyszíne 

• Kapcsolat a többségi döntés és a redisztribúció közt. 

• De sokan nem szeretik az adókat, ők lehet, hogy arra szavaznak, hogy 

csökkenjen az adóteher.  

• Nehéz előre jelezni a kormányzat növekedésének nettó hatásait. 

• Egy általános, lazán fogalmazott állítás: azok a tranzakciós költségek, amelyeket 

a kormányzat hivatott csökkenteni, nőnek.  

Kormányzat mint bürokráciák játékszere 

• Megmagyarázza a Niskanen-sztori a kormányzat növekedését? 

• OK, a bürokráciák szeretnek növekedni. De a politikusok miért hagyják 

növekedni? 

• Talán csupán azért mert a bürokraták is részt vesznek a politikában. 

• Talán mert egy nagyobb kormányzat több információs aszimmetriát jelent: fiskális 

illúziók. 

Fiskális illúziók 

Fiskális illúziók: lehet hogy az embereknek nem is tűnik fel, mennyire növekszik a 

kormányzat. 

• Az adóterhet annál nehezebb megítélni, minél bonyolultabb az adórendszer. 

• A lakásbérlők kevésbé látják saját részesedésüket a közösség vagyonadóiból, 

mint a lakástulajdonosok.  

• Az adórendszer progresszivitása miatt beépített adóemeléseket nehezebb 

észrevenni, mint a törvénybeli változásokat, amitől a rugalmas adórendszerek 
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inkább hozzájárulnak a kormányzat növekedéséhez, mint a nem elasztikus 

adórendszerek.  

• Az államkötvény kibocsátás implicit jövőbeni adóterheit nehezebb értékelni, mint 

az ekvivalens jelenbeli adókat. 

• A „légypapír” hatás 

A kormányzat, mint Leviatán 

• Brennan és Buchanan (1980): a kormányzat annyira nő meg, ameddig még 

további adóbevételeket tud kicsikarni  

– Indusztrializáció, urbanizáció 

– IT bevezetése 

Konklúziók 

• Nincs egyetlen magyarázat. 

• Kínálatoldali hatások is számítanak: 

– Föderális vs. unitárius államok 

– Közvetlen vs. képviseleti demokrácia, pl. helyi önkormányzatok Svájcban 

• És még nem is vizsgáltuk azt a kérdést, hogy vajon egy nagyobb kormányzat „jó-

e” vagy „rossz”.  

Kormányzati méret és gazdasági teljesítmény 
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A nagyméretű állam hatásai 

• A legtöbb nem (csak) gazdasági: 

– Pozitív 

• kevesebb bizonytalanság 

• kevesebb egyenlőtlenség 

• büszkeség, stb. 

– Negatív 

• a gazdasági szabadságot is korlátozhatja, stb. 

• De a gazdasági hatások nagyon is számítanak! 

Az állam méretének lehetséges gazdasági 

hatásai 

• Jóléti veszteség a magasabb adók miatt 

• Feketepiac 

– Torzítások 

– Bevételveszteségek 

– Félrevezető információk a közpolitikák alakításához 

– A jogrend gyengül 

• Korrupció 

• Termelékenységi veszteség 

Államméret és gazdasági növekedés 

• Hipotézis: inverz U görbe 

• Milyen fejlettségi szint, amelyre hat? 
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• Meglepő, de robosztus empirikus eredmények: a nagyobb kormányzatnak pozitív 

hatásai vannak a növekedésre! De legalább is pozitív a korreláció. 

Kormányzati tevékenység és a nemzetek 

gazdasági hanyatlása 

Olson „járadékvadászat – szklerozis” hipotézise: 

Az érdekcsoportok tevékenysége lassítja a termelékenység határának mozgását a 

normál növekedési folyamatok irányába.  Az érdekcsoportok változó mértékben, de 

általában demokratikusak, és így lassabban hozzák döntéseiket. Így lassabban 

reagálnak a változásokra is, és gátolják az általuk befolyásolt szervezetek reagálását, 

vagy változtatási képességét.  A következmény az, hogy az „elosztási koalíciók [vagyis 

érdekcsoportok] lassítják a társadalom képességét arra, hogy a változó körülmények 

hatására új technológiákat alkalmazzon, bizonyos erőforrásokat újraosszon, és ezáltal 

csökkentik a gazdasági növekedés mértékét.” 

Mit tanultunk? 

Témakörök 

1. Bevezetés+ „PG – a címke” + Lehetetlenségi tétel 

2. Közösségi döntések közvetlen és képviseleti demokráciákban: szavazás, 

versengő pártok stb. 

3. A szavazás paradoxona 

4. Járadékvadászat 

5. Bürokrácia 

6. Diktatúra 

7. Alkalmazások: makroökonómia és politikai verseny 
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8. Alkalmazások: lobbizás 

9. Alkalmazások: az állam mérete 

Meglátások, tanulságok, üzenetek 

• A piac és az állam sok ponton érintkezik. 

• Ahhoz, hogy normatív ajánlásokat tegyünk az állam és a piac határaival 

kapcsolatban, meg kell értenünk mindkettő működését. 

• Az állam nem egy szereplő, hanem egy széles mező (mint a piac is), amelyen 

különböző szereplők cselekszenek. 

• A politikai/intézményi szabályok számítanak. 

• A közgazdaságtan módszertani megközelítése: hipotéziseket generáló explicit 

modellek és rigorózus statisztikai tesztelés – a politika megértésében is igen 

hasznos!  
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ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék 

Köszönjük, hogy használta a tananyagunkat! 

Bármilyen kérdést, megjegyzést örömmel várunk az 

eltecon.hu 

honlapon feltüntetett címekre 


