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Összefoglaló  
a korrupció makrogazdasági mutatókkal való összefüggései és az évek során elterjedt negatív hatá-
sa számos empirikus tanulmány tárgyát képezte már. az ezen makrogazdasági mutatók közé tarto-
zó állami kiadások költségvetési politikai eszközök, méretüket és összegüket pedig a korrupcióból 
előnyt húzó döntéshozók módosíthatják. E tekintetben a korrupciónak a kormány végső fogyasztási 
kiadásaira tett hatását jelen tanulmányban a momentumok általánosított módszer rendszere (System 
Generalized methods of moment) szerinti paneladat-elemzéssel vizsgáltuk. a robusztussági ellenőrzés 
szerint használt négy különböző korrupciós index, valamint 37 oECD-ország 2002–2018 időszakra 
vonatkozó előrejelzései alapján szignifikáns és pozitív összefüggés áll fenn három modell korrupciós 
indexei és az állami kiadások között, míg a másik korrupciós index pozitívan, de nem szignifikánsan 
korrelál.
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Aa korrupció témája számos tudományág kép-
viselőit érdekli, akik nemcsak okait és követ-
kezményeit tárgyalják, hanem jelentőséget is 
tulajdonítanak neki, hiszen a korrupció társa-
dalmi ügy. Ebből a szempontból a korrupció 
fogalmát számos tudományág vitatja, a köz-
igazgatástól a politikáig, a szociológiától az 
antropológiáig, a jogtól a közgazdaságtanig. 
a tudományágak a korrupciót az érdeklődési 
körük keretein belül határozzák meg. Ezen ér-
deklődés alapján általában egy közös definíció 
állja meg a helyét, miszerint az emberek a po-
zíciójukból eredő hatalmat arra használják fel, 
hogy saját magukat juttassák előnyhöz. a szak-
irodalomban a korrupciónak számos meghatá-
rozása létezik, közgazdaságtani szempontból 
pedig a Világbank definíciója az általánosan el-
fogadott. Eszerint a korrupció „a közhatalom-
mal és -forrásokkal való visszaélés egyéni haszon-
szerzés érdekében”.

míg a közgazdaságtan korrupcióval kap-
csolatos ismeretei eleinte korlátozottak és nem 
megfelelőek voltak, a később végzett empirikus 
tanulmányok eredményeképpen – az elemzé-
sek számának növekedésével – a korrupció 
közgazdaságtani szempontú vizsgálatát átfo-
góbban kezdték kezelni, a tanulmányi terüle-
tek száma pedig megemelkedett. Elmondható, 
hogy a gazdasági értelemben vett korrupció-
ról szóló első elméleti viták az 1960-as évek-
ben kezdődtek. a korrupció gazdasági okairól 
és hatásairól szóló első empirikus tanulmányt 
Mauro (1995) alkotta meg. E tekintetben az-
tán más közgazdászok is készítettek különböző 
empirikus tanulmányokat a korrupció gazda-
sági elemzésével kapcsolatban. Ezekben a korai 
tanulmányokban eltérő nézetekre bukkanha-
tunk azzal kapcsolatban, hogy vajon a korrup-
ció pozitívan vagy negatívan befolyásolja a gaz-
daságot. a korrupcióval kapcsolatos ismeretek 
és tanulmányok megszaporodásának köszön-
hetően azonban a szakemberek egyetértettek 
abban, hogy a korrupció csökkenti az állami 
bevételeket, növeli az állami kiadásokat, ne-

gatív hatással van a növekedésre és fejlődésre, 
visszafogja a beruházásokat, fokozza az infor-
mális gazdaságot, valamint egyik okozója a jö-
vedelmi egyenlőtlenségeknek.

az empirikus becslésekben használt kor-
rupcióérzékelési indexek helyett azt érdemes 
meghatározni, gazdasági és/vagy társadal-
mi szempontból mit értünk a korrupcióból 
(hogyan érzékeljük). a korrupciónak számos 
olyan negatív hatása van az emberekre és tár-
sadalmakra, amelyeket nehezen és rendkívül 
erélyesen lehet csak kompenzálni. a korrup-
ció negatívan befolyásolja egy adott gazda-
ság állami kiadásainak összegét és összetéte-
lét. a korrupciós jelenség olyan tevékenység, 
amely bizonyos előnyök elnyeréséhez vezet.  
E tekintetben – különösen a közforrások fel-
használását illetően – a köztisztviselők – ér-
dekeik maximalizálása céljából – olyan vi-
selkedésformákat vehetnek fel, amelyek 
korrupcióhoz, mint például populizmushoz, 
nepotizmushoz és tisztességtelen haszonszer-
zéshez vezetnek (Faure, 2011). Hiszen a kor-
rupció a közforrások tisztességtelen áthe-
lyezésén alapul. Ezek a lépések a kelleténél 
magasabb szinten is megzavarhatják a jára-
dékgazdaság kialakulását és az állami kiadások 
megvalósítását (Del monte, Papagni, 2001).

a korrupció tehát a kiadások szerkezetének 
és méretének torzításával járadékszerzési tevé-
kenységeket idéz elő, valamint az állami kiadá-
sok növekedését okozza, különösen az alacsony 
bérek miatti alacsony jövedelmű gazdaságok-
ban (Dzhumashev, 2014). Ezen magyarázatok 
alapján célunk, hogy az oECD-országokat il-
letően a 2002–2018-as időszakra vonatkozó-
an dinamikus paneladat-elemzéssel meghatá-
rozzuk a korrupciónak az államháztartás végső 
fogyasztási kiadásaira tett hatását. Jelen tanul-
mány várhatóan hozzájárul a szakirodalomhoz 
a korrupció és az általános végső állami kiadá-
sok közötti összefüggésre vonatkozó empirikus 
becsléssel, amely kiadások magukban foglalják 
a nyilvánosság tájékoztatását, egészségügyet, 



 tanulmányok 

Pénzügyi Szemle  2021/4 575

védelmet, közrendet, közszolgáltatásokat, át-
helyezéseket és számos kiadási tételt.

A korrupció meghAtározásA

a korrupciónak számos különféle meghatáro-
zása létezik. Bár a kutatás az adat- és módszer-
tani részben részletesen tárgyalt négy különbö-
ző korrupcióérzékelési index meghatározása és 
tartalma alapján elemzi a korrupciónak az ál-
talános állami kiadásokra gyakorolt hatását, 
célszerű megvizsgálni, mit jelent a korrupció 
és milyen helyet foglal el az államháztartásról 
szóló szakirodalomban. mivel e tanulmány a 
korrupció egyik gazdasági változóját, az állami 
kiadásokat tárgyalja, itt most a gazdasági meg-
határozásokat soroljuk fel. az egyik meghatá-
rozás szerint a korrupció a köztisztviselők arra 
irányuló próbálkozása, hogy észszerűen meg-
magyarázzák: alapos indok nélkül nem élnek 
vissza a hatalmukkal és nem sértik meg kötele-
zettségeiket, ezért pénzt vagy pénzjellegű aján-
dékot fogadnak el (mcmullan, 1961). Bailey 
(1966) szerint a korrupció hatalommal való 
visszaélés az egyéni haszonszerzésre irányuló 
erőfeszítés érdekében, mindez pedig különösen 
közel áll a megvesztegetéshez (Bailey, 1966). 
Egy másik meghatározás alapján a korrupció 
az állami szektornak az egyéni érdekek, például 
a vagyon és a pozíció okán történő elidegene-
dése fő feladatától (nye, 1967). megint mások 
a korrupciót úgy határozzák meg, mint a köz-
tisztviselők arra irányuló visszaélését vagy mu-
lasztását, hogy hatalmukat egyéni haszonszer-
zés céljából használják fel (Huntington, 1968). 
Shleifer és Vishny (1993) szerint a korrupció az, 
amikor állami tisztviselők egyéni haszonszerzés 
céljából adják el az állami vagyont vagy élnek 
vissza vele (Shleifer, Vishny, 1998). Klitgaard 
(1998) az alábbi módon modellezte a korrup-
cióhoz vezető dinamikát (klitgaard, 1998):

Korrupció (C) = monopolhatalom (M) + 
diszkréció (D) – elszámoltathatóság (A)

Ennek megfelelően korrupcióhoz vezet a 
tény, hogy azok a tisztviselők, akiknek az erő-
források felhasználását illetően monopolha-
talom van a kezükben, akik visszaélnek azon 
hatalmukkal, hogy a feladataikhoz kapcsoló-
dó ügyekben önállóan hoznak döntést, és akik 
nem rendelkeznek elszámoltathatósági mecha-
nizmussal, ebben a folyamatban az egyéni ér-
dekeiket tartják szem előtt.

Tanzi (1998) meghatározása szerint a kor-
rupció egy személy szándékos engedetlensége 
a saját vagy mások részére történő haszonszer-
zés érdekében, valamint a közhatalommal való 
szándékos visszaélés saját maga vagy közeli ba-
rátai, családja, pártja vagy társadalmi osztálya 
érdekében (tanzi, 1998). az EnSZ Fejleszté-
si Programja (united nations Development 
Programme, unDP) újraértelmezte klitgaard 
(1998) korrupcióval kapcsolatos formalizálá-
sát (unDP, 2004):

C (korrupció) = M (monopolhatalom) +  
D (diszkréció) – A (elszámoltathatóság) –  

T (átláthatóság) – I (integritás)

A korrupció okAi és jelei

a kijelentés, hogy a korrupciónak csak egyet-
len oka van pontatlan és hiányos. a korrupció 
ugyanis egy bonyolult és összetett folyamat-
ból áll. Számos társadalmi, politikai és gaz-
dasági tényező okozza. Ezek közé tartozik az 
igazságtalan jövedelemelosztás, az állam gaz-
daságban betöltött szerepe, a közpolitikák, a 
szegénység, számos árfolyam-lebegtetési me-
chanizmus, a kereskedelmi korlátozások, a 
szűkös erőforrások, az alacsony bérek, a támo-
gatások és támogatási rendszerek, a hiányos el-
lenőrzés, az árképzési korlátok és a rossz gaz-
dálkodás. a magas általános árszintek, az áruk 
sokféleségének hiánya, valamint az állami irá-
nyítás és ellenőrzés elégtelensége miatt a kor-
rupcióra a társadalmi egyének egy további be-
vételi forrásaként is tekintenek (Jancsis, 2019). 
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a korrupció általában az állam gazdasági tevé-
kenységeiből, különösen az állam monopol-
hatalmából fakad. ahhoz, hogy egy korrup-
ciós cselekmény bekövetkezzen, járadéknak 
kell jelen lennie. a közszolgáltatások biztosí-
tása érdekében az állam kihasználja az erőfor-
rás-létesítmény monopóliumszerkezetét és je-
lentős mértékben beleavatkozik a gazdasági 
életbe. annak eredményeképpen, hogy az ál-
lam közszolgáltatásokat nyújt, és ezeket a szol-
gáltatásokat az emberek igénylik, a korrupciós 
mechanizmus a gazdasági tevékenység részé-
vé válik (Jancsis, 2019). Ezzel szemben a glo-
balizációs folyamattal a korrupció nemzetkö-
zi dimenziójúvá nőtte ki magát (Dzhumashev, 
2016; Jancsis, 2019). Számos tanulmány író-
dott a korrupció okainak és meghatározó ele-
meinek mérésére. Ezekben a tanulmányokban 
sok gazdasági és nem gazdasági változót hasz-
náltak. a szakirodalmi áttekintő részben ezek a 
tanulmányok és tartalmuk is szerepel.

A korrupció mérése

a korrupció, amely egy minden országban kü-
lönböző mértékben felbukkanó társadalmi, 
politikai és gazdasági jelenség, nem közvetle-
nül mérhető változó. a tanulmányban szerep-
lő indexek valójában nem magát a korrupciót, 
hanem a korrupció érzékelését mérik, a kor-
rupció ugyanis számos szubjektív elemet tar-
talmaz. Németh et al. (2019) rámutat, hogy a 
korrupció mérési módszereivel kapcsolatban 
objektivitási szempontból problémák merül-
nek fel. az adatmegosztó szervezetek nem füg-
getlenek, adományokat fogadnak el, ráadásul a 
módszertant a kutatók nehezen tudják hitele-
síteni. továbbá számos mutatót és típust hasz-
nálnak fel az országok indexeihez, nem ismert, 
hogy tudományosan hitelesíthető statisztikai 
módszereket használnak-e, a korrupt fél ma-
gánintézmény, nem pedig az állam, valamint 
a reprezentatív minta befolyásolja a korrupció 

érzékelését, és nem vizsgálja a korrupció visz-
szaszorításáért felelős intézményi környezetet. 
E tekintetben hangsúlyozzák az olyan mérési 
rendszerek szükségességét, amelyek nem orszá-
gos, hanem ágazati és intézményi szinten te-
szik lehetővé a korrupciós tevékenységek fel-
derítését, azonosítják a korrupció veszélyeit, 
valamint ösztönzik és/vagy meghatározzák 
a korrupció visszaszorítását (németh et al., 
2019). mindazonáltal a korrupció érzékelésé-
nek mérését célba vevő indexek száma jelentő-
sen megnőtt az elmúlt években. E mérési mód-
szerek közül az empirikus elemzés során négyet 
alkalmaztunk, és fel is soroltuk őket az adatok-
ról szóló részben.

empirikus szAkirodAlmi 
áttekintés

korábban a szakirodalom többnyire és főként 
az állami kiadások részösszetevőire helyezte a 
hangsúlyt. Jelen szakasz rövid áttekintést nyújt 
a korrupciónak a kormányzati kiadások típu-
saira és/vagy részösszetevőire gyakorolt ha-
tását illető szakirodalmi mintákról. Tanzi és 
Davoodi (1997) állítása szerint a közigazga-
tás hatékonyságát és az állami bevétel-kiadás 
mechanizmus egészséges működését megzava-
ró korrupció elsősorban az állami kiadásokat 
növeli. E tekintetben az 1980 és 1995 közöt-
ti adatokokat felhasználó és 63 országra vonat-
kozó tanulmányukban megerősítették, hogy a 
korrupció és az állami kiadások között pozi-
tív összefüggés áll fenn, ezenfelül pedig a kor-
rupció növeli a kiadásokat (tanzi, Davoodi, 
1997). mauro (1998) az állami kiadásokra vo-
natkozó adatokkal újraelemezte megállapítása-
it (1995). a tanulmányban megjegyzi, hogy az 
országok állami kiadásainak összetétele hatás-
sal van gazdasági teljesítményükre. a korrupt 
országokban a kormányzati tisztviselők hajla-
mosak többet költeni olyan területekre, ahol 
több lehetőség adódik a korrupcióra. tanul-
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mányában ezeket a megállapításokat e tekin-
tetben vizsgálta, mintegy 100 ország 1970 és 
1985 közötti adatait felhasználva. Ebben a ta-
nulmányban fordított összefüggést állapított 
meg a korrupció és az oktatási kiadások között 
(mauro, 1998). Del Monte és Papagni (2001) 
szerint a kormányzati kiadások hatékonysága 
csökken, ha a korrupció magas, valamint ha a 
hivatalnokok és a vállalkozók hasznot húznak 
az olaszországban folyó korrupcióból. Gupta, 
De Mello és Sharan (2001) a korrupció és a ka-
tonai kiadások empirikus kapcsolatát vizsgál-
ta. a 120 ország 1985 és 1998 közötti ada-
tai alapján végzett tanulmány eredményei azt 
mutatják, hogy a korruptnak tartott országok 
hajlamosak többet szánni katonai kiadások-
ra (Gupta et al., 2001). Toatu (2004) a kor-
rupciónak a kormányzati kiadásokra gyako-
rolt hatását tanulmányozta a csendes-óceáni 
szigetek országaiban. megállapításai szerint a 
korrupció romboló hatással van az állami ki-
adásokra (toatu, 2004). Bağdigen és Dökmen 
(2006) azt vizsgálta, hogy 1982 és 2003 között 
törökországban volt-e összefüggés az össze-
vont költségvetési kiadások, az oktatási, egész-
ségügyi, beruházási és védelmi kiadások, vala-
mint a korrupció között. Eredményeik szerint 
a korrupció növeli az összevont költségvetési 
kiadásokat. a korrupcióérzékelési index egy-
egységnyi emelkedése a beruházási kiadások 
0,24 százalékos GDP-arányos növekedésével 
jár együtt. a korrupcióérzékelési index egy-
egységnyi emelkedésével az oktatási kiadások 
GDP-hez viszonyított aránya 0,33 százalékkal 
nő, míg az egészségügyi kiadások GDP-hez vi-
szonyított aránya 0,06 százalékkal. Pozitív, de 
nem szignifikáns összefüggés látható a korrup-
ció és a védelmi kiadások között is (Bağdigen 
és Dökmen, 2006).

Delavallade (2006) arra a következtetésre 
jutott, hogy 1996 és 2001 között 51 fejlődő és 
13 fejlett országban a korrupció károsította az 
állami kiadások szerkezetét, mivel csökkentet-
te az egészségügyi, oktatási, szociális és védelmi 

kiadásokat. másfelől azonban a korrupció mi-
att a védelemre, az üzemanyagra, az energiára, 
a kultúrára és a közszolgáltatásokra fordított 
kiadások megemelkedtek (Delavallade, 2006). 
Karagöz és Karagöz (2010) törökországra vo-
natkozóan nem talált oksági összefüggést az ál-
lami kiadások és a korrupció között. Timofeyev 
(2011) kiemelte, hogy nem világos, orosz-
országban a korrupció mennyire csökken-
ti a szociális kiadások hatékonyságát. Cordis 
(2014) a korrupció és az állami kiadások ösz-
szetétele közötti összefüggést kutatta az ame-
rikai egyesült államokbeli államokra vonatko-
zóan. a hagyományos legkisebb négyzetek és 
a háromlépéses legkisebb négyzetek módsze-
rének becslési eredményei azt mutatják, hogy 
az amerikai Egyesült államokban a korrupció 
csökkenti a szociális és felsőoktatási kiadáso-
kat, valamint növeli a lakhatási, egészségügyi, 
közösségfejlesztési és a természeti erőforrások-
ra szánt kiadásokat (Cordis, 2014). Hashem 
(2014) az 1998 és 2008 közötti időszakra és 
13 arab országra vonatkozóan vizsgálta a kor-
mányzati kiadások és a korrupció kapcsolatát. 
a tanulmány eredményei szerint a korrupció-
érzékelés (corruption perception, CPI) szint-
jének növekedésével a védelmi, egészségügyi 
és oktatási kiadások is emelkednek (Hashem, 
2014). D’Agostino et al. (2016) 106 országot 
illetően észrevette, hogy a korrupció hatással 
van az állami kiadások elosztására, rontja an-
nak összetételét, valamint torzítja a költségve-
tést. Sakanko és Yelwa (2017) a korrupciónak 
a háztartások végső fogyasztási kiadásaira gya-
korolt hatását vizsgálta nigériában az 1980 és 
2015 közötti időszakra vonatkozóan. az idő-
soros becslési eredmények azt mutatják, hogy 
a korrupció egy egységnyi növekedése átlago-
san a háztartások végső fogyasztási kiadásai-
nak 0,3 egységnyi emelkedésével jár (Sakanko 
és yelwa, 2017). Malyniak et al. (2019) az ál-
lami kiadások és a korrupció közötti összefüg-
gést kutatta oly módon, hogy 166 országot a 
2004 és 2017 közötti időszakot jellemző de-
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mokratikus fejlettségi szint szerint 4 csoportra 
osztott. Erős és szignifikáns korreláció látható 
az állami kiadások hatékonysága és a korrup-
ció között. Ezenfelül a kevésbé demokratikus 
országokban a korrupció jobban növeli az ál-
lami kiadásokat, mint a demokratikusabb or-
szágokban (malyniak et al., 2019). Ryu (2020) 
36 erősen eladósodott ország 1996 és 2017 kö-
zötti időszakra vonatkozó adatai felhasználásá-
val pozitív összefüggést talált az államháztar-
tás fogyasztási kiadásai és a korrupcióérzékelési 
index (corruption perception index, CPI) kö-
zött. Victor és Leyira (2021) 10 fekete-afrikai 
országban a 2009 és 2020 közötti időszakra 
vonatkozóan statisztikailag gyenge és pozitív 
korrelációt fedezett fel az államháztartás vég-
ső fogyasztási kiadásai és a korrupció között.

AdAtok és módszertAn

a korrupciónak az államháztartás végső fo-
gyasztási kiadásaira tett hatását 37 oECD-or-
szágra1 és a 2002–2018 időszakra vonatkozó 
dinamikus panelelemzéssel vizsgáltuk. En-
nek kapcsán négy különböző modellt állítot-
tunk fel négy korrupcióérzékelési indexszel. 
a korrupciós adatok a transparency Interna-
tional korrupcióérzékelési indexéből, a Világ-
bank kormányzati mutatóinak korrupcióellen-
őrzési mutatójából, az International Country 
Risk Guide (nemzetközi országkockázati tá-
jékoztató) korrupciós mutatójából és a Samu-
el Standaert (2015) által kidolgozott Bayesi 
korrupciós indexből származnak. a szakiro-
dalomban leggyakrabban használt adatok kö-
zül négy korrupciós mutatót választottunk ki, 
és elvégeztük rajtuk a becslések robusztussá-
gi ellenőrzését. a korrupcióérzékelési indexet 
1995 és 2011 között 0-tól 10-ig terjedő skálá-
val értelmezték, ahol nullához közeledve meg-
emelkedik a korrupció szintje, 10 felé pedig 
csökken. 2012-ben a transparency Internatio-
nal megváltoztatta ezt a pontozási rendszert, 

és a tartományt kibővítette 100-ig. a CPI-
ről szóló 2012–2018-as adatokat ezért átér-
telmeztük a 0-tól 10-ig terjedő skála szerint, 
és úgy használtuk őket az elemzésben. az In-
ternational Country Risk Guide (nemzetközi 
országkockázati tájékoztató, ICRG) nevű in-
dex három kockázati kategóriában közöl adato-
kat: politika, pénzügy és gazdaság. a korrupci-
ós mutatót a politikai kockázati komponensen 
belül 6 pont felett értékeltük. a 6 a legmaga-
sabb korrupciós szintet, a 0 pedig a legalacso-
nyabb korrupciós szintet jelenti.

a globális kormányzati mutatók (World 
Governance Indicator, WGI) korrupcióellen-
őrzési mutatójának – amely annak érzékelését 
rögzíti, hogy a közhatalmat milyen mértékben 
használják fel egyéni haszonszerzésre – határér-
téke 2,5 és –2,5 között található, ahol 2,5 erős 
kormányzati szintet, –2,5 pedig gyenge kor-
mányzati szintet jelöl. a CPI- és WGI-indexek 
közötti első különbséget mutató Bayesi kor-
rupciós index alapján a különbség szintjének 
növekedése a korrupció szintjének csökkené-
sét jelenti. az index egy 0 és 100 közötti ská-
lát ölel fel, és azt mutatja meg, hogy az index 
egyegységnyi megemelkedése a korrupció nö-
vekedésével jár. az államháztartási kiadások 
(hivatalosan az államháztartás végső fogyasz-
tási kiadásai) mutatója összeveti az országok 
kormányzatának méretét az olyan kiadások 
összegével, mint például az általános közszol-
gáltatások, védelem, közrend és biztonság, gaz-
dasági ügyek, környezetvédelem, lakhatás és 
közösségi szolgáltatások, egészségügy, oktatás, 
rekreáció, kultúra, vallás és szociális védelem. 
Ez a mutató minden modellben függő válto-
zóként szerepel (Világbank, 2021). az állam-
háztartás kiadásait ezer uSD-ben mérjük. az 
egyes országok kiadásainak mérete eltér annak 
függvényében, hogy mekkora az adott ország 
állami szektora. Jelen tanulmány ezért elem-
zi azokat a gazdasági problémákat is, amelyek 
nem oldhatók meg dinamikus panel regresz-
sziós keresztmetszeti és idősoros adatokkal. 
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a különböző kiadási szintű országok adatai 
paneladat-elemzéssel interpolálják a modell 
egységvariabilitását és nem megfigyelhető he-
terogenitását. a becslésekben néhány szabá-
lyozási változó is szerepel. az 1. táblázat rész-
letes információkkal szolgál az összes adatot 
illetően. az 1. és a 2. függelék tartalmazza a vál-
tozók leíró statisztikáját és a korrelációs mátri-
xot. a 3. függelékben a 37 panelország van fel-
sorolva. amint az az 1. függelékből is látható, 

a négy korrupcióérzékelési index minimum- 
és maximumértékei nagy mértékben eltérnek 
a kutatás tárgyát képező országok között.2 to-
vábbá a függő változó (ggs) pozitívan korrelál 
minden korrupciós indexszel.

a korrupciónak az államháztartási kiadá-
sokra gyakorolt hatását dinamikus panel-
adat-elemzéssel becsültük meg. Ezeket a ha-
tásokat az Arellano–Bond-becslőfüggvény egyik 
kiterjesztésével vizsgáltuk meg. Ez olyan li-

1. táblázat

Az AdAtok legfontosAbb jellemzői

Változó Mutató Forrás

ggs Az államháztartás végső fogyasztási kiadásai 

(aktuális US$)

Világbank nyílt hozzáférésű adatok

icrg International Country Risk Guide (Nemzetközi 

Országkockázati Tájékoztató, ICRG) korrupciós 

mutatója (pontozás 0–6-ig)

ICRG Politikai Kockázati Tájékoztató (Political Risk 

Guide) index

bci Bayesi korrupciós index3 (pontozás 0–100-ig) Samuel Standaert Bayesi korrupciós indexe – 

2018-as frissítés (2002–2017)

wgi Korrupcióellenőrzés (–2,5 gyenge kormányzati 

teljesítményt, a 2,5 pedig erős kormányzati 

teljesítményt jelöl)

A Világbank globális kormányzati mutatói

cpi Korrupcióérzékelési index (CPI, 0 a legalacsonyabb 

korrupciós szint, 10 pedig a legmagasabb)

Transparency International

inf Infláció, fogyasztói árindex (2010 = 100) Világbank nyílt hozzáférésű adatok

gdp Bruttó hazai termék (aktuális US$) Világbank nyílt hozzáférésű adatok

tr Szociális áthelyezések (kiadások, mint például az 

áruk és szolgáltatások közvetlen természetbeni 

nyújtása, pénzbeli ellátások és társadalmi célú 

adócsökkentések)

OECD-adatbázis

gini_net Jövedelmi egyenlőtlenségek (adók levonása és 

áthelyezések után, a háztartások rendelkezésre álló 

jövedelmével kiegyenlítve)

Frederick Solt’s Standardized World Income 

Inequality Database (Frederick Solt Standardizált 

Globális Jövedelmi Egyenlőtlenségi Adatbázisa, 

SWIID)

tra Áruk és szolgáltatások exportjának és importjának 

összege (a bruttó hazai termék részarányában 

mérve)

Világbank nyílt hozzáférésű adatok

Forrás: saját szerkesztés
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neáris dinamikus paneladatmódszer, amely-
ben a panelszintű hatások korrelálnak a füg-
gő változó késedelmeivel. az Arellano–Bover/
Blundell–Bond paneladat-becslőfüggvényként is-
mert becslőfüggvényt viszonylag rövid időtar-
tamokhoz és nagyszámú megfigyelésekkel ren-
delkező adathalmazokhoz tervezték, valamint 
tartalmazza a panelhatások varianciájának és a 
konkrét hiba varianciájának arányát. a mód-
szer feltételezi, hogy az egyedi hibák esetében 
nincs autokorreláció, valamint szükségessé te-
szi, hogy a panelhatások ne függjenek ösz-
sze a függő változó első megfigyelésének első 
különbségével. az államháztartási kiadásokra 
gyakorolt korrupciós hatások modelljeiben 4 
korrupciós index szerepel.

arellano és Bond (1991) alkotta meg az ál-
talános momentumok módszere (Generalized 
moments method, Gmm) becslőfüggvényt, 
a késleltetett függő változók ugyanis követ-
kezetlenné teszik a standard becslőfüggvénye-
ket. E meghatározás szerint azonban a késlel-
tető hatás gyengül, ha a variációs együttható 
növekszik, vagy ha az autoregresszív folyamat 
állandósul. Ezt nevezzük a ’gyenge eszköz’ 
használatának. Blundell és Bond (1998), vala-
mint Arellano és Bover (1995) javaslata szerint 
az ’első különbség’ transzformáció helyett a 
’merőleges eltérések’ módszerét kell alkalmaz-
ni annak érdekében, hogy ne használják az ál-
talános momentumok módszerének (Gmm) 
gyenge eszközét. Ez a módszer a differencia-
egyenlet és a szintegyenletek kombinációján 
alapul, és az első különbség módszerével el-
lentétben az előző időszakhoz viszonyított kü-
lönbség nem a jelenlegi időszakból származik. 
Ehelyett a változó összes lehetséges jövőbeli 
értéke átlagának különbségét kell figyelembe 
venni. Ekképpen még ha a változókat véletlen 
bolyongásnak vetik is alá, a Gmm-rendszer se-
gítségével hatékonyabb becslések végezhetők.

Röviden: a korrupciónak az államháztartá-
si kiadásokra tett hatását az egyik dinamikus 
panelmódszer, a Gmm-rendszer elemzi. azok 

a modellek, amelyekben a függő változó kés-
leltetett értékei független változóként szere-
pelnek, dinamikus modellek, ennélfogva egy 
dinamikus modell érthetőbben vázolhatja a 
korrupciós hatásokat. a tanulmányban hasz-
nált dinamikus modelleket a következőkben 
mutatjuk be. 

yit = yi,t–1 + β1xit + ηi + λi + εit → i = 1, … … …, 
N ve t = 1, … … …, T  

ahol:
xit:mutatja a k×1méretű független változó 

vektort,
yi,t–1: a függő változó késleltetett értéke, és 

független változónak tekintendő,
β1: a k×1méretű együtthatómátrix,
ηi: a nem megfigyelhető egyéni hatás,
λi: a nem megfigyelhető időspecifikus hatás,
εit: a hibatényező, amely a keresztmetszetek 

és az idő között változó nem megfigyelhető vál-
tozók hatását mutatja be. az (1) egyenlet alap-
ján megalkotott modell(ek) a következő(k): 

ggsit = β0 + β1ggsi(t–1) + β2icrgi,t + β3gdpi,t + β4tri,t +  
+ β5infi,t +β6trai,t + β7gini_neti,t + ηi + λi + εit  (1)

ggsit = β0 + β1ggsi(t–1) + β2bcii,t + β3gdpi,t + β4tri,t +   
+ β5infi,t +β6trai,t + β7gini_neti,t + ηi + λi + εit  (2)

ggsit = β0 + β1ggsi(t–1) + β2cpii,t + β3gdpi,t + β4tri,t +   
+ β5infi,t +β6trai,t + β7gini_neti,t + ηi + λi + εit  (3)

ggsit = β0 + β1ggsi(t–1) + β2wgii,t + β3gdpi,t + β4tri,t +   
+ β5infi,t +β6trai,t + β7gini_neti,t + ηi + λi + εit  (4)

Becslési eredmények

A 2. és 3. táblázat a Gmm-rendszer becslési 
eredményeit mutatja. az államháztartási ki-
adások minden modellben függő változóként 
szerepelnek. a táblázatok első oszlopában, 
ahol a becslésekre vonatkozó számadatok lát-
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hatók, az együtthatókat a zárójel elé helyez-
tük, a standard hibaértékeket pedig a zárójelbe 
tettük. a második oszlop a valószínűségi ér-
tékeket tartalmazza. a diagnosztikai vizsgála-
tok eredményei a táblázatok alatt találhatók, 

az eredményekhez fűzött megjegyzések pedig a 
táblázatok megjegyzéseinél olvashatók.

az 1., 3. és 4. modell megállapításai alap-
ján az (icrg), (cpi) és (wgi) korrupciós indexek 
P-értékei magasan szignifikánsak (1 százalékos 

2. táblázat

dinAmikus pAnelAdAtbecslési eredmények – 1 

Változók

1. modell

Változók

2. modell

függő változó: ggs függő változó: ggs

Együttható  
(statisztikai hiba)

P-értékek
Együttható  

(statisztikai hiba)
P-értékek

ggs(-1) 0,5428

(0,0381) ***

(0,002) ggs(–1) 0,1838

(0,0284) ***
(0,004)

icrg 3,3819

(4,6173) ***

(0,009) bci 0,2719

(0,2381)
(0,469)

gini_net –1,9264

(0,5285) ***

(0,005) gini_net –1,2824

(2,5128) ***
(0,000)

tr 4,8294

(0,4186) ***

(0,001) tr 2,7318

(0,5183) ***
(0,000)

inf –2,5284

(0,5290) **

(0,025) inf –1,6325

(2,7382)
(0,163)

gdp 3,5284

(0,2718) ***

(0,000) gdp 1,4032

(0,0042) **
(0,012)

tra –0,7129

(0,0493) ***

(0,001) tra –0,2518

(0,0004) ***
(0,005)

cons 163,5719

(32,5729) ***

(0,000) 246,3179

(40,0381) ***
(0,002)

Obs 592 Obs 495

Diagnosztikai vizsgálatok

Sargan 34,050 (0,4274) 26,2801 (0,5731)

AR(1) (0,0618) (0,0024)

AR(2) (0,3610) (0,2517)

Megjegyzés: Az összes eredmény az egylépéses GMM-rendszer dinamikus paneladatbecslését mutatja be. A ggs(–1) késleltetett változó-
nak számít. Az AR(1) szemlélteti az első különbséges hibák soros korrelációjának elsőrendű Arellano–Bond-vizsgálatát a soros korreláció 
nemlétét állító nullhipotézis szerint. Az AR(2) vizsgálat szerint továbbá a modell elvárásaival ellentétben nincs autokorrelációs probléma. 
A modellben használt instrumentális változók a Sargan-vizsgálat eredményei szerint érvényesek. A ***, ** és * az 1, 5 és 10 százalékos 
szignifikanciát jelentik.

Forrás: saját szerkesztés
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szinten) és pozitívan korrelálnak a kormány-
zati végső fogyasztási kiadásokkal (ggs). az 
(icrg), (cpi), (wgi) egyegységnyi növekedé-
se országonként teljesen eltérő relatív növeke-
dést eredményez (ggs). Ez annak tudható be, 

hogy a panelországok kiadásainak összetétele 
és szintje elsősorban az oECD-országok kor-
mányának mérete miatt különbözik. a pozitív 
összefüggés azonban azt jelzi, hogy az oECD-
országok állami kiadásai a becslési időszakban 

3. táblázat

dinAmikus pAnelAdAtbecslési eredmények – 2

Változók

3. modell

Változók

4. modell

függő változó: ggs függő változó: ggs

Együttható  
(statisztikai hiba)

P-értékek
Együttható  

(statisztikai hiba)
P-értékek

ggs(-1) 0,4273

(0,0047) ***

(0,000) ggs(-1) 0,0925

(0,04103) ***

(0,000)

wgi 0,0427

(0,0143) ***

(0,000) cpi 4,4523

(0,08937) ***

(0,000)

gini_net -0,3026

(0,0417) **

(0,026) gini_net -0,5249

(0,05168) ***

(0,000)

tr 0,02746

(0,4456) ***

(0,000) tr 0,5284

(0,7248) ***

(0,001)

inf -0,1730

(0,2014) *

(0,080) inf -1,3164

(0,3728)

(0,265)

gdp 0,3619

(0,0271) ***

(0,001) gdp 1,4829

(0,0925) ***

(0,000)

tra -0,1827

(0,0618) ***

(0,000) tra -0,0274

(0,0052) ***

(0,001)

cons 43,164

(25,427) **

(0,024) 49,0462

(33,8253) ***

(0,000)

Obs 592 Obs 592

Diagnosztikai vizsgálatok

Sargan 12,938 (0,2326) 17,212 (0,3627)

AR(1) (0,0316) (0,0047)

AR(2) (0,5621) (0,2316)

Megjegyzés: Az összes eredmény az egylépéses GMM-rendszer dinamikus paneladatbecslését mutatja be. A ggs(–1) késleltetett változó-
nak számít. Az AR(1) szemlélteti az első különbséges hibák soros korrelációjának elsőrendű Arellano–Bond-vizsgálatát a soros korreláció 
nemlétét állító nullhipotézis szerint. Az AR(2) vizsgálat szerint továbbá a modell elvárásaival ellentétben nincs autokorrelációs probléma. 
A modellben használt instrumentális változók a Sargan-vizsgálat eredményei szerint érvényesek. A ***, ** és * az 1, 5 és 10 százalékos 
szignifikanciát jelentik.

Forrás: saját szerkesztés
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kifejezetten emelkednek. a 2. modell eredmé-
nyei alapján a (bci) és a ggs között pozitív de 
nem szignifikáns összefüggés van. a kormány-
zati kiadások késleltetett értéke ggs(–1) szin-
tén pozitívan összefügg az állami kiadásokkal, 
azaz az államháztartási kiadások progresszívek. 
a szociális áthelyezések (tr) és gazdasági növe-
kedés (gdp) szabályozási változók szintén pozi-
tívan függnek össze az államháztartási kiadá-
sokkal (ggs), valamint a vártnak megfelelően 
szignifikáns a P-értékük (1 százalék és 5 száza-
lék). Ezzel szemben a jövedelmi egyenlőtlen-
ség (gini_net) és kereskedelem (tra) mutatók 
negatívan korrelálnak a (ggs)-sel. Ezen válto-
zóknak az összes becslési eredménye 1 száza-
lékos szignifikanciaszintű. a 3. modell (gini_
net) változója 5 százalékos szinten szignifikáns. 
az infláció (inf) mutató negatívan függ ösz-
sze az államháztartási kiadásokkal. míg az 1. 
és 3. modell (inf) értékei 5 százalék és 10 szá-
zalékon szignifikánsak, addig a 2. és 4. modell 
eredményei azt mutatják, hogy az (inf) válto-
zó nem szignifikáns. Összességében tehát a ko-
rábbi empirikus tanulmányok eredményeivel 
összhangban megállapítható, hogy a korrupció 
szintjének emelkedése növeli a kormány végső 
fogyasztási kiadásait.

az eredmények szerint abból a feltételezés-
ből kiindulva, hogy a szakirodalom alapján a 
korrupció általában növeli a közkiadásokat, a 
korrupcióérzékelési indexek változása (emel-
kedés vagy csökkenés) az államháztartás vég-
ső fogyasztási kiadásai összegének azonos irá-
nyú változását okozza. mindazonáltal minden 
országnak körültekintőbbnek kell lennie a ki-
adások szintjét és a nyilvánosság méretét illető-
en, különös tekintettel az adatokra vonatkozó 
jelen tanulmányban említett korlátozásokra. 
a magasabb szintű korrupció magasabb álla-
mi kiadásokhoz és állami bevételekhez vezet-
het. a korrupció visszaszorítása révén az álla-
mi bevételek megszerzésének folyamata és ezen 
bevételek növelése javíthat az állami kiadási le-
hetőségeken. az oECD-országokban a kor-

rupció visszaszorítása érdekében végrehajtan-
dó rendelkezések, gyakorlatok és intézkedések 
ennélfogva növelhetik az állami forrásokat. Ily 
módon az állami bevételek és állami kiadások 
emelkedése kibővítheti az országok tevékeny-
ségi lehetőségeit, ha az erőforrásokat hatéko-
nyan használják fel, megnyithatja a kapukat 
a növekedés és fejlődés előtt. Egy gazdagabb, 
nagyobb, jobb módú ország nemcsak hatéko-
nyan osztja el erőforrásait és ellenőrzi kiadása-
it, hanem kevésbé lesz korrupt.

konklúzió és értekezés

a korrupció, amely erkölcsileg minden társa-
dalomban gonosz cselekedetnek számít, már 
egy ideje az elméleti és empirikus tanulmá-
nyok motivációs témáját képezi. különösen 
az elmaradott országokban számít a döntésho-
zók megszokott módszerének, úgy tekintenek 
rá, mint társadalmi befolyásszerzésre (penetrá-
ció), arról nem is szólva, hogy anyagi előnyö-
ket is biztosít. Ezt az erkölcsileg és politikai-
lag is helytelenített módszert azonban titokban 
hajtják végre, és csak akkor derül rá fény, ha 
feltárják. az elmúlt években néhány kvalita-
tív és kvantitatív kutatási módszer és mate-
matikai számítás segítségével lehetőség nyílt 
a korrupció mérésére. Ez azonban nem köz-
vetlenül a korrupciós indexet tükrözi, hanem 
a korrupció érzékelését mutatja. a szakiroda-
lom ezt kritikával illeti, és nem mellesleg ez je-
len tanulmány egyik korlátja. Ezt a korlátot 
éppen ezért különböző korrupcióérzékelési in-
dexek felhasználásával próbáltuk kiküszöbölni, 
és a négy mérési módszerből összeállított kor-
rupcióérzékelési indexeket alkalmaztuk a becs-
lések során. az állami kiadások viszont olyan 
eszközként rajzolódtak ki, amelyet az államok 
például az adók és államadósság forrásából fi-
nanszírozott közszükségleteiknek és közös po-
litikájuknak megfelelően használnak. az álla-
mi kiadások az igényekkel egyenes arányban 
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változnak, és köztisztviselők foglalkoznak ve-
lük. az állami kiadások kezelésének módja 
számos törvény, rendelet, közlemény stb. ha-
tálya alá tartozik, a köztisztviselők mérlegelé-
si jogkörét pedig a lehető legnagyobb mérték-
ben igyekeznek korlátozni. az átláthatóságot 
és az elszámoltathatóságot jogi szabályozással 
is megpróbálták biztosítani. Bár az állami ki-
adásokat érintő korrupciót igyekeznek ekkép-
pen megakadályozni, az emberi tényező mi-
att szükséges kideríteni, a korrupciós jelenség 
hogyan idézi elő az állami kiadások módosu-
lásait. Jelen tanulmány második korlátja a ki-
adási adatokkal kapcsolatos, egyes országok 
ugyanis a termelési mód szerint számítják ki 
a kibocsátás növekedését. a probléma meg-
oldására dinamikus paneladatmódszert alkal-
maztunk, amely kiküszöböli a heterogenitást. 
Ezen magyarázatok alapján az elemzésben 37 
oECD-tagországra és a 2002 és 2018 közöt-
ti időszakra vonatkozóan hoztunk létre pa-
neladathalmazt. a korrupciónak az államház-
tartás végső fogyasztási kiadásaira gyakorolt 
hatását a korrupciós indexek megszerzésével 
négy különálló dinamikus panelmodell segít-
ségével vizsgáltuk. a jövedelmi egyenlőtlensé-
gek, infláció, kereskedelem, szociális kiadások 
és gazdasági növekedés mutatói is szabályozá-
si változóként szerepelnek a Gmm-rendszer 
módszerével végzett becslések során. az elem-
zési eredmények szerint a három modell kor-
rupciós indexei és az állami kiadások között 
szignifikáns és pozitív összefüggés van. a má-
sik korrupciós index nem szignifikáns de pozi-
tív együtthatójú. Ezen eredmények összhang-
ban vannak a szakirodalommal, és megerősítik 
azt az általános nézetet, miszerint a korrupció 
növeli az állami kiadásokat.

a tény, hogy az állami források nagy részét 
adók fedezik, és hogy az adók nagy részét a 

közvetett adókból vonják le – ami nem iga-
zán igazságos – túlságosan is jelentőssé teszi az 
állami kiadások felhasználásának kérdését ah-
hoz, hogy azt a tisztviselők lelkiismeretes dön-
téseire bízzák, illetve arra, hogy vajon elkövet-
nek-e korrupciót vagy sem. E tekintetben az 
egyéni haszonszerzésre fordított állami kiadá-
sok megnövelése a hatóságok által pazarláshoz, 
az erőforrások igazságtalan elosztásához és 
akár korrupcióhoz is vezethet. a társadalmak 
erkölcsi szerkezetétől és hagyományokhoz ra-
gaszkodó hozzáállásától eltekintve kétségte-
len, hogy a korrupciónak kedvező folyamatok 
ellenőrzése, illetve az óvintézkedések megho-
zatala, az elszámoltathatóság, az átláthatóság, 
a nyilvánosság tájékoztatása és a jogi szabá-
lyozás csökkentheti a korrupciót. másrészről 
a korrupció ellenőrzése egyben azt is jelenti, 
hogy szűkítjük azoknak a tisztviselőknek a ki-
adásokkal kapcsolatos előjogát és összetételét, 
akik elsődlegesen felelősek a közpolitikák saját 
érdekeik javára történő kezeléséért. Ezen túl-
menően egy széles körben megvitatott környe-
zetben, ahol az észszerűség és a hatékonyság 
nem érhető el az állami szektorban, a pazar-
lás nem akadályozható meg, az állam kedve-
zőtlen szerkezete pedig nem javítható, különös 
tekintettel arra, hogy bizonyos oECD-orszá-
gokban a szűkös állami források jelentős része 
adósságok kamatfizetésére megy el. a korrup-
ció által érintett elsődleges (nem kamatozó) 
állami kiadásokra elkülönített állami források 
miatt az országok gazdasága jelentős terhet ci-
pel. Ezen terhek enyhítése a nyilvánosság ál-
tal kínált árukkal és szolgáltatásokkal kapcso-
latos átlátható politikák kidolgozását és ezek 
mielőbbi végrehajtását jelenti. Ennélfogva úgy 
gondoljuk, hogy minél átláthatóbbak a nyilvá-
nosság által kínált áruk és szolgáltatások, an-
nál sikeresebb a korrupció elleni küzdelem. ■
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1. függelék

A változók leíró stAtisztikájA

Változó megfigyelés Átlag Szórás minimum maximum

ggs 629 310,817 176,427 17,529 62,730

icrg 629 3,874 1,149 1,500 6,000

bci 528 29,921 15,751 6,450 60,664

wgi 629 1,206 0,827 –0,930 2,470

cpi 629 6,766 1,817 2,800 9,700

inf 629 2,479 2,896 –4,478 44,964

gdp 629 1,863 3,256 –14,268 23,985

tr 629 19,467 5,835 4,654 32,027

gini_net 629 31,684 6,297 23,000 54,300

tra 629 94,417 57,642 20,685 408,362

Forrás: saját szerkesztés

2. függelék

korrelációs mátrix

cpi gdp inf tra gini_net tr ggs

cpi 1

gdp 0,340417 1

inf 0,592739 0,166415 1

tra –0,209150 –0,437500 –0,09295 1

gini_net –0,394770 –0,655780 –0,11926 0,64015 1

tr –0,262840 –0,140610 –0,30422 –0,09988 0,024997 1

ggs 0,415976 –0,226790 –0,06492 –0,12738 –0,066870 0,324493 1

wgi gdp inf tra gini_net tr ggs

wgi 1

gdp 0,058945 1

inf 0,347858 0,166415 1

tra 0,084698 –0,437500 –0,09295 1

gini_net 0,057896 –0,655780 –0,11926 0,64015 1

tr –0,279800 –0,140610 –0,30422 –0,09988 0,024997 1

ggs 0,434968 –0,226790 –0,06492 –0,12738 –0,066870 0,324493 1

Függelék
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3. függelék

A pAnelországok listájA

Ausztrália Magyarország Norvégia

Ausztria Izland Lengyelország

Belgium Írország Portugália

Kanada Izrael Szlovák Köztársaság

Chile Olaszország Szlovénia

Kolumbia Japán Spanyolország

Csehország Dél-Korea Svédország

Dánia Lettország Svájc

Észtország Litvánia Törökország

Finnország Luxemburg Egyesült Királyság

Franciaország Mexikó Egyesült Államok

Németország Hollandia

Görögország Új-Zéland

Forrás: saját szerkesztés

icrg gdp inf tra gini_net tr ggs

icrg 1

gdp –0,052850 1

inf 0,296902 0,166415 1

tra –0,282420 –0,437500 –0,09295 1

gini_net –0,025710 –0,655780 –0,11926 0,64015 1

tr –0,226820 –0,140610 –0,30422 –0,09988 0,024997 1

ggs 0,158508 –0,226790 –0,06492 –0,12738 –0,066870 0,324493 1

bci gdp inf tra gini_net tr ggs

bci 1

gdp –0,041770 1

inf 0,126030 0,166415 1

tra –0,194680 –0,437500 –0,09295 1

gini_net 0,006704 –0,655780 –0,11926 0,64015 1

tr 0,326353 –0,140610 –0,30422 –0,09988 0,024997 1

ggs 0,454154 –0,226790 –0,06492 –0,12738 –0,066870 0,324493 1

Forrás: saját szerkesztés
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