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Főbb kérdések és az indíttatás 

• Kérdések 

– Hogyan befolyásolja a körülmények változása a 

gazdasági szereplők politika iránti keresletét? 

– Hogyan formalizálhatjuk egyszerűen az érdekek 

összegződését? 

 

• Indíttatás: Hozzá kívánok járulni a politikaalkotás 

tranzakciós költségeit csökkentő elemző 

eszközök kifejlesztéséhez  



Hogyan definiáljuk a fejlesztéspolitikát 

normatív koncepció nélkül? 

• Jövőre irányuló tevékenységek a fókuszban 

– beruházás, innováció, felhalmozás  

• A közösségi tevékenységnek direkt és indirekt 

hatása a beruházásra, innovációra, felhalmozásra 

– ez az amit közösségi fejlesztési tevékenységnek 

hívunk 

• Az érintettek stratégiái határozzák meg ezen 

tevékenységek egyensúlyi méretét, szerkezetét 

– külső sokkhatások módosítják ezt az egyensúlyi 

pályát 



I. rész – A politika iránti kereslet 

változásának elemzése 

• Kérdés: Hogyan befolyásolja a körülmények változása 

a gazdasági szereplők politika iránti keresletét? 

• A leginkább elterjedt közgazdasági megközelítésekkel 

az a kérdés nem vizsgálható 

• Az érdekek közötti eltérések változása a politikai 

hatások közötti különbség következménye (nem 

újraelosztás) 

• Piacszerkezet alapú megközelítés (Krugman ’96), 

monopolisztikus versenyt feltételezve (Dixit-Stiglitz ‘77) 

– véges helyettesítési rugalmasság (CES), szabad 

belépés, fix termelési költség 



A politika definíciója  

a modellekben 

• Egyszerűsített adó struktúra – meghatározott adó 

fizetendő egységnyi tényező után 

• A politika javítja a tényezőellátottságot az 

adóbevételek felhasználásával 

• A politikák csökkenő skálahozadékúak 

• A politika hatása független a beavatkozás előtti 

állapotoktól 



1. Modell 

• Tökéletesen versenyző alpiacok, két nem 

tökéletes helyettesítő  

 

• Az inputárak fixek az egyik (munkaalapú) 

szektorban 



2. Modell 

• Egy egységes piac és két vállalatcsoport egy 

monopolisztikusan versenyző piacon 

• A változó költségeket a munka, a fix 

költségeket a tőke fedezi 

• Egységes piac két különböző szállítóval 

• Az egyik (alap) szektorban a munka ára 

egységnyi 



3. Modell 

• Két vállalat csoport ugyanazon a termék és 

munkaerő piacon 

• Mindkét szektor ugyanazt a munkaerő-

állományt használja 

• A munka ára egységnyi 

• A tőke szektorspecifikus  



4. Modell 

• Monopolisztikus vereny, két szektor, exogén 

egységárú jószág 

• A 2. modell módosított változata 

• Az egységárú jószág egy harmadik, 

elhanyagolható szektor inputja 

• Mindkét szektor hasonlóan reagál a külső 

sokkhatásokra 



Eredmények 
• A politikai iránti kereslet reagál a gazdasági 

változásokra 

• A különböző piacszerkezet-feltevések eltérő 

eredményeket adnak 

• Számít, minek az ára egységnyi – ha az alap 

szektor inputára, erős a megegyezés 1, a 

fejlettebb szektor politikáját illetőleg 2, 

általánosan ha a külső sokkok az alapszektort 

érintik; szektorsemleges egységár esetén 

nincsen konszenzus 



Eredmények (folyt.) 
• Előny a fejlettebbnél – a fejlettebb iparágaknak 

kedveznek az állami programok – érdekérvényesítő 

képességbeli különbségek feltevése nélkül 

• A dualitás átka – kevesebb konfliktus ha az alapszektor 

fejlődik vagy kiegyensúlyozott a gazdasági szektorok 

fejlődése – több konfliktus ha a fejlettebb szektor fejlődik 

vagy ha nagyobb a szektorok közötti különbség 

• Hatékony piac – reagálóképes politika ellentét – 

nehéz egyszerre erősíteni a piaci folyamatokat és 

elkerülni a közösségi fejlesztéseket illető konfliktusokat 



A politikai alku modellezésének 

eredményei 

1. Az alku kimenete érzékeny a 

politikai opciók változására 

2. A sikert a pozíció determinálja 

3. Egy szövetséges mindig 

hasznos 

4. Az érintettség motiválja a 

politikai aktivitást 

5. A politika fontossága növeli a 

politikai aktivitást 

6. A jobb pozíció a politikai 

beruházások csökkentéséhez 

vezet 

7. A rivalizálás motiválja az 

erősebbet, elriasztja a 

gyengébbet 

8. Ha a tiltakozás esélytelenebb, 

kecsegtetőbb a kilépés 

9. Mások érintettségével nő a 

politikai beruházás és kifizetés 

10. Erősebb érintettség, több 

politika, kisebb nyereség 

11. Az erősebb versenyzik,  

a gyengébb feladja 

12. Politikai fegyverkezési 

verseny 



Az eredmények következményei 

• Nincsen automatikus kiegyenlítődés a képviseletben – az 

egyenlő politikai képviselet kialakulása egyáltalán nem nyilvánvaló, 

az erre irányuló erőfeszítések komoly kihívásokkal szembesülnek 

• Egy egyszerű magyarázat az állam növekedésére – Ha a 

politikai aktivitás bővülése nagyobb állammal jár, a fejlődés 

nagyobb államot eredményez 

• A fejlődés motiválja a politikai beruházásokat, ez csökkenti a 

jólétet – egy politikai alapú feltételes konvergencia magyarázat 

• A politika összeomlása inkább a növekvő kilépés mint az 

erősödő tiltakozás miatt –nagyobb veszély, hogy az 

egyenlőtlenség miatt az emberek elfordulnak az államtól,  

mint hogy ellene fordulnak 
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Főbb eredmények 

Kereslet elemzés – egy új kérdés 

• A politikai kereslet változásának elemzése a 

piacszerkezet alapján 

• Egy ígéretes keret az érintettség elemzéshez 

 

Az alku modellezése – egyszerűsítés 

• Egy egyszerű fedő történet ami meggyőző 

eredményekkel szolgál erős feltevésekre alapozva 
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További kutatási irányok 

• A piaci hatások elemzésének egységes kerete 

• A politikai kereslet és a politikai alkudozás 

egységes keretbe helyezése 

• Empíria – a releváns politikai kimenetek 

összehasonlítható mérése szükséges önálló 

politikai entitásokban 

• A közszereplők és az ellátók bevonása az 

elemzésbe 


