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Az állami beavatkozás célja és szerepe 

 A gazdaságban zajló folyamatokat 

befolyásoló tényezők: 

• a tradíció 

• a piac 

• az állam 



Az állami beavatkozás célja és szerepe 

 Az állam a gazdaságban a következő szerepeket tölti be:  

• Allokációs funkció 

 Az allokációs  folyamatot a különböző részpiacok 

elégtelen működése indokolja. 

• Újraelosztási funkció 

• Stabilizációs funkció 

 A jövedelem-újraelosztási és a stabilizációs szerep a 

makrogazdasági események, folyamatok és 

összefüggések során válnak szükségessé. 



Az allokációs funkció 

 Az allokáció minden olyan kormányzati 

tevékenységet összefog, amely az előállított 

termékek és szolgáltatások mennyiségét és 

minőségét befolyásolja. 
 

 Közoktatás nyújtása 

 A cigaretta adóztatása 

 A mezőgazdasági termelés támogatása 

 A búza behozatali v. kiviteli kvótájának meghatározása 

 Az autópályák építése 

 A villamos áram árának meghatározása 

 … 



Az allokációs funkció 
 A kormányzat allokációs tevékenységét 

általában a közjavak, az irányított elosztású 

javak, az externáliák és a piaci erőfölény léte 

teszi szükségessé. 

 

 A közjavak fogyasztói nem rivalizálnak egymással és senki 

nem zárható ki a fogyasztásukból 

– pl. közvilágítás, árvízvédelem, szúnyogirtás 

 



Az allokációs funkció 

 Az irányított elosztású javak esetében a fogyasztók 

saját döntésük alapján nem fogyasztanának 

annyit az adott termékből vagy szolgáltatásból, 

amennyit a közösség szükségesnek tartana, ezért 

az államnak kell ösztönöznie az állampolgárokat a 

fogyasztásra. 

– pl. közoktatás, védőoltások 



Az allokációs funkció 

 A külső gazdasági hatások a termelés vagy a 

fogyasztás olyan mellékhatásai, amelyek a 

piaci tranzakción kívül álló gazdasági 

szereplőket érintenek. 

– Pozitív gazdasági externália 

– Negatív gazdasági externália 

 



Az újraelosztási funkció 
 A piacgazdaságban a jövedelmek elosztása az egyes 

egyéneknek a termeléshez való hozzájárulásán alapul: a 

termelési tényezők tulajdonosai annak fejében kapnak 

jövedelmet, hogy hozzájárulnak a termék v. szolgáltatás 

létrehozásához.       

   

       

      Egyenlőtlenségek 

   újraelosztás 

 



Az újraelosztási funkció 

 A újraelosztás eszközei: 

– Adóztatás 

– Transzferek nyújtása 

 



Stabilizációs funkció 

 A legfontosabb állami feladat a gazdasági 

stabilitás fenntartása: az egyenletes gazdasági 

növekedés, a teljes foglalkoztatás és az árstabilitás 

biztosítása, valamint a belső és külső pénzügyi 

egyensúly megőrzése. 
 

 (költségvetési egyensúly fenntartása, eladósodási folyamat megállítása, 

az infláció mértékének leszorítása) 

 

 

 



Az állami beavatkozás eszközei 

• Törvényhozás 

• Vámok 

• Adóztatás 

• Árszabályozás 

• Kormányzati megrendelések 

• Támogatások nyújtása 

• … 



Az állami beavatkozás eszközei 

 Az alapján, hogy a beavatkozás a jövedelmekre ill. 

az árupiacra vagy a pénzpiacra hat-e közvetlenül 

megkülönböztetünk: 

– Költségvetési politikát 

– Monetáris politikát 

 Az eszközök alkalmazásának jellege alapján: 

– Automatikusan alkalmazott eszközök 

– Diszkrecionálisan alkalmazott eszközök 



A költségvetési politika 

• Az állami költségvetés a kormányzat, a központi és 
helyi állami szervek bevételeinek és kiadásainak 
összessége. 

• Bevételek: adók, vámok, illetékek, állami 
tulajdonban lévő gazdasági egységek vállalkozási 
tevékenységéből származó jövedelmek  

• Az adó mindazon közvetlen ellenszolgáltatás 
nélküli állami bevétel, amelynek befizetését az 
állami szervek törvényekkel vagy egyéb 
kényszerítő eszközökkel érik el. 



A költségvetési politika 

  Az adók csoportosítása:  

– Az egyösszegű adók közé tartozik az ingatlan- vagy 

vagyonadó, a gépjárműadó, az örökösödési adó 

stb. 

– A jövedelemtől függő adók egy része a gazdasági 

szereplők jövedelmével közvetlenül arányos 

(SZJA, nyereségadó), másik része csak 

makrogazdasági szempontból függ a jövedelemtől 

(forgalmi vagy a fogyasztási adó) 

 



A költségvetési politika 

 A költségvetés kiadásai: 

– Állami transzferek (csak a magánszektor 

jövedelmét változtatják, de közvetlenül nem 

hatnak az árupiacra) 

– Állami vásárlások (az állam közvetlen 

áruvásárlása) 



A költségvetési politika 

 

 A költségvetési politika az állami bevételekre 

és kiadásokra, valamint ezek egyenlegére 

vonatkozó döntések összessége. 



A monetáris politika 

 A monetáris politika a kormányzat – 

központi bank – azon célkitűzéseinek és 

eszközeinek összessége, amellyel a 

pénzpiacot szabályozza, ezen belül 

elsősorban a forgalomban lévő 

pénzmennyiséget. 



A monetáris politika 

 A monetáris politikát a központi bank 

(MNB) irányítja 

 Eszközei: 

– Kötelező tartalékráta meghatározása 

– A refinanszírozási kamatláb alakítása 

– Nyílt piaci műveletek 

– Árfolyam politika 



A költségvetési politika hatása a 

makrofolyamatokra 

 A költségvetési politika közvetlenül és 

döntően az összkeresletre hat: 

– A jövedelmek változtatásával 

– A közvetlen áruvásárlásokkal 

 A költségvetés bevételi és kiadási oldala 

ellentétesen hat az összkeresletre. 

 



Az adók hatása az összkeresletre 

 Az adók csökkentik a magánszektor 

rendelkezésre álló jövedelmét 

   csökken a fogyasztási kereslet 

   csökken az összkereslet 

 

 Az elemzés során azzal a feltevéssel élünk, hogy az 

adóztatás közvetlenül nem változtatja meg a 

beruházási keresletet. 



Az egyösszegű adók hatása 
C 

Y 

C(Y) 

C(YDI) 

 
Tĉ

 Az adómultipikátor megmutatja, hogy az 

egyösszegű adó milyen mértékben hat az 

árupiac egyensúlyi jövedelmére 



Az egyösszegű adó hatása 

 az IS-függvényre i 

Y 

IS 

IS’ 

ΔY 



A jövedelemtől függő adó hatása 

• Szintén csökkentik a rendelkezésre álló jövedelmet 

• Az adókulcsnak megfelelően csökkentik a 

rendelkezésre álló jövedelmet 

• Az adókulcs a jövedelemnek az a hányada 

(százaléka), amit adóként fizetnek be. 

• Makroökonómiai hatása a ténylegesen befizetett 

adónak van.  



A jövedelemtől függő adó hatása 

 Az adókulcs lehet: 

– Lineáris (amikor a jövedelem nagyságától 

függetlenül azonos nagyságú adót kell fizetni) 

– Progresszív (a jövedelem növekedésével 

növekszik a fizetendő adó nagysága) 

– Degresszív (a jövedelem növekedésével csökken 

az adókulcs) 

 



A fogyasztási függvény változása a 

jövedelemtől függő adó hatására   

45° 

C(Y) 

C(YDI) 

Y0’ Y0 

A jövedelemtől függő adó 

nagysága megváltoztatja a 

kiadási multiplikátor 

nagyságát. 

C 

Y 



Az IS-függvény megváltozása a 

jövedelemfüggő adók hatására i 

Y 

IS’ 

IS 

A jövedelemtől függő adó 

megváltoztatja a kiadási 

multiplikátor nagyságát. 

Az IS-függvény elmozdul 

és meredeksége abszolút 

értékben nő.  



A költségvetési kiadások hatása 

 Az állami transzferek hatása 

– Egyszerűsítésként eltekintünk a vállalati 

transzferektől, így kizárólag a háztartásoknak 

juttatott transzferek hatását vizsgáljuk. 

– A háztartási transzferek: 

• Autonóm jellegűek (pl. családi pótlék) 

• Jövedelem függők (pl. munkanélküli segély) 



A költségvetési kiadások hatása 

 A transzferek növelik a lakosság 

rendelkezésre álló jövedelmét, így 

hatásukra a fogyasztási kereslet is 

növekedni fog. 

 A fogyasztás NEM azonos arányban nő a 

kapott transzferekkel. 



A transzferek hatása  

a fogyasztási függvényre C 

Y 

C(Y) 

C(YDI) 

TRĉ



A transzferek hatása az  

IS-függvényre i 

Y 

IS 

IS’ 

ΔY 

A transzferek multiplikatív 

hatása azonos mértékű, de 

ellenkező előjelű, mint az 

egyösszegű adóké. 

A fogyasztási függvényt és az  

IS-függvényt ezért azonos 

mértékben, de ellenkező 

irányban mozdítja el az autonóm 

transzfer, mint az azonos összegű 

autonóm adó. 



 Milyen mértékben változik a fogyasztási és 
az összkereslet, ha a kormány a 
transzferkiadásait teljes egészében adóból 
fedezi? 

 

 A rendelkezésre álló jövedelmet nem 
befolyásolja, viszont megváltoztatja a 
jövedelemarányokat. 



A kormányzati áruvásárlások hatása 

 A kormány ilyen célú kiadásai autonóm 

keresleti tényezőként jelennek meg. 

 A kormányzati áruvásárlások multiplikatív 

hatása azonos mértékű a többi autonóm 

keresleti tényező sokszorozó hatásával, így 

az IS-függvény a jövedelemváltozás 

nagyságával jobbra tolódik el. 



A költségvetési egyenleg hatása 

Vizsgálható: 

A költségvetési szufficit hatása 

   (adóbevételek>költségvetési kiadásokat) 

A költségvetési deficit hatása 

  (adóbevételek<költségvetési kiadásokat) 

 



A központi költségvetés mérlege 
Bevételek Kiadások 

Gazdálkodó szervezetek 

befizetései 

Fogyasztáshoz kapcsolt adók 

Lakossági befizetések 

Szervezetek befizetései 

Adósságszolgálattal kapcsolatos 

befizetések 

Egyéb bevételek 

Gazdálkodó szervezetek 

támogatása 

Fogyasztói árkiegészítés 

TB ellátások 

Költségvetési szervek 

támogatása 

Önkormányzatok tám. 

Adósságszolgálat 

Egyéb kiadások 



A költségvetési szufficit hatása 

 Kedvező esetben a szufficit nem eredményezi az 
árupiaci kereslet csökkenését, nem változtatja meg 
az összkeresletet. 

 A szufficit összegét az állam elhelyezheti a 
tőkepiacon, értékpapírokat vásárolhat. Az így 
megváltozó vagyontartási pénzkereslet hatására az 
LM-függvény jobbra tolódik. Ennek következtében a 
pénz- és árupiac együttes egyensúlyát biztosító 
jövedelem nő, így az összkeresleti függvény is 
eltolódik. 



A költségvetési szufficit hatása 
i 

P 
Y 

Y 

IS 

LM(P1) 

LM(P1)’ 

YD’ 

YD 



A költségvetési szufficit reál- és pénzpiaci hatása 

 Az adók és a kormányzati 
kiadások együttes hatása 
csökkenti az autonóm 
keresleti tényezők összegét, 
és így az IS-függvény lefelé 
tolódik IS’-be, az 
összkeresleti függvény pedig 
YD-ből YD’-be. 

 A 2. lépésben a pénzpiaci 
hatás következtében az LM 
eltolódik LM’-be. Ez a hatás 
az ábrán erősebb, mint az 
adóztatás hatása, ezért az 
összkeresleti függvény végül 
YD’’-be tolódik. 

i 

P 

Y 

Y 

1 

IS’ 

IS 

LM(P1) 

LM(P1)’ 
2 

P1 

YD 

YD’ 

YD’’ 

1 

2 



A költségvetési szufficit reál- és pénzpiaci 

hatása 

 A végső hatás attól függ, hogy a szufficit 

hogyan befolyásolja a vagyontartók 

magatartását. 

 Az adótöbblet általában ritkán fordul elő, 

így az áru- és pénzpiacra gyakorolt hatása 

rendszerint jelentéktelen. 



A költségvetési deficit hatása 
 A költségvetési deficit hatására az 

LM-görbe balra tolódik és az 

összkeresleti függvény ugyancsak 

balra tolódik. 

i 

P Y 

Y 

IS 

LM(P1)’ LM(P1) 

P1 
YD 

YD’ 



A monetáris politika hatása a gazdaságra 

 A monetáris politika eszközeivel a központi bank a 
forgalomba lévő pénzmennyiséget és/vagy a 
kamatlábat szabályozza, illetve befolyásolja. 

 Expanzív pénzpolitika: amikor a központi bank 

intézkedéseinek hatására növekszik a pénzkínálat, nő a 
vagyontartási célra rendelkezésre álló pénzmennyiség és a 
pénzpiac egy alacsonyabb kamatláb mellett kerül 
egyensúlyba. 

 (Ez serkenti a beruházási keresletet, így az összkeresleti 
függvény felfelé tolódik.) 



A monetáris politika hatása a gazdaságra 

 A restriktív monetáris politika: amikor a 
központi bank csökkenti a forgalomba lévő 
pénzmennyiséget, a csökkenő pénzkínálat 
hatására magasabb kamatláb mellett kerül 
egyensúlyban. A kamatláb növekedése a 
beruházási keresletet mérsékli, így az 
egyensúlyi jövedelem csökken, az 
összkeresleti függvény balra tolódik. 



Az állami áruvásárlások kiszorító hatása 

 A költségvetési deficit azért keletkezik, mert a 

kormány költségvetési politikájával igyekszik 

növelni az összkeresletet. Ezt a hatást azonban 

„lerontja” az, ha a deficit finanszírozásához 

kibocsátott értékpapírokat a kormány a 

magánszektornak adja el: ez a kamatláb 

növekedésén keresztül csökkenti a beruházásokat 

és ezen keresztül a keresletet. (így az állami 

vásárlásoknak kiszorító hatása van a magánberuházásokra és esetleg 

az összkereslet más elemeire nézve is.) 



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET! 

 
 


