
Közgazdasági Szemle, LIII. évf., 2006. november (961–985. o.) 

LACKÓ MÁRIA


Az adóráták és a korrupció hatásai a munkapiacra


Keresztmetszeti összehasonlító elemzés az OECD-országokon


A tanulmány azt vizsgálja, hogyan befolyásolják az adóráták, a korrupció és a különbö
zõ munkapiaci intézmények a munkapiac egyes szegmenseinek – a munkanélküliek, a 
foglalkoztatottak, az önfoglalkoztatottak, a rejtett gazdaságban dolgozók csoportjai
nak – relatív nagyságát a fejlett piacgazdaságokban. Az OECD-országok 1995–2000-es 
évekre vonatkozó regressziós elemzései megerõsítik, hogy az adóráták és a munkapi
aci intézmények eltérései mellett a korrupció mértékében meglévõ különbségek is fon
tos tényezõk a munkapiaci szegmensek relatív nagyságának magyarázatában. A rej
tett gazdaság és az önfoglalkoztatás esetében az adóráták hatását kifejezõ együttha
tók maguk is függnek a korrupció mértékétõl, amely hatást az adóráták és a korrup
ció között létezõ interakció testesít meg.* 
Journal of Economic Literature (JEL) kód: H26, D73, J2, E26. 

A munkapiac potenciális résztvevõinek rendszerint lehetõségük van arra, hogy eldönt
sék, a munkapiac melyik részéhez csatlakoznak. Megválaszthatják, hogy e piac látható 
részét veszik célba (foglalkoztatottá, önfoglalkoztatóvá vagy munkanélkülivé válnak), 
vagy a nem látható (rejtett) gazdaságban helyezkednek el, esetleg mindkettõben részt 
vesznek. 

A szakirodalom hosszabb ideje foglalkozik annak kiderítésével, hogy e döntések során 
a potenciális foglalkoztatók és foglalkoztatottak milyen tényezõket vesznek figyelembe. 
A munkanélküliségi, foglalkoztatottsági és önfoglalkoztatói ráták országok közötti kü
lönbségeinek keresztmetszeti vizsgálatai az adóráták és a munkapiac intézményeinek 
különbözõségeire összpontosítanak, míg azok a tanulmányok, amelyek a rejtett gazda
ságban résztvevõk arányának nemzetközi eltéréseit vizsgálják, az adóráták mellett hang
súlyozzák a korrupció elterjedtségének a fontosságát is. 

Ebben a cikkben a változók három típusát használjuk arra, hogy megmagyarázzuk a 
látható és nem látható munkapiaci szegmensek relatív nagyságait: az adórátákat, a kor
rupció elterjedtségét és különbözõ munkapiaci intézményi változókat. 

Elemzésünk újszerûsége abban áll, hogy a korrupció hatását nemcsak a rejtett gazda
ság nagyságának magyarázatában vesszük figyelembe (ami az irodalomból következne), 
hanem – más munkapiaci intézményekkel együtt – fontos tényezõnek találjuk a munka
nélküliség, a foglalkoztatottság és az önfoglalkoztatás országok közötti különbségeinek 
magyarázatában is. 

* E kutatást az OTKA T 046638. számú programja támogatta. A szerzõ köszönettel tartozik Michael 
Landesmannnak (The Vienna Institute for International Economic Studies, WIIW), Kõrösi Gábornak (MTA, 
KTI) és Simonovits Andrásnak (MTA, KTI) értékes tanácsaikért. 

Lackó Mária az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének tudományos fõmunkatársa. 
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A tanulmány elõször röviden áttekinti a korrupció gazdaságban betöltött szerepével 
foglalkozó irodalmat, és összefoglalja azokat az eredményeket, amelyek az adórátákat és 
a korrupciót a rejtett gazdaságok kialakulásával és kiterjedésével hozzák összefüggésbe. 
Ezt követõen kerül sor a korrupció mint pótlólagos adó értelmezésére, valamint empiri
kus vizsgálatokra. Itt a korrupció (és egyéb tényezõk) hatását ökonometriai becslések 
segítségével vizsgáljuk a munkapiac különbözõ részeinek alakulására az OECD-orszá
gok 1995–2000 közötti adatai segítségével. Az írást összefoglalás zárja. 

A korrupció szerepe a látható és a rejtett gazdaságban 

A korrupció fogalmának számos definíciója létezik. A legegyszerûbb definíció szerint a 
korrupció nem más, mint a közhatalommal való visszaélés magánnyereség elérése céljá
ból. Elfogadva ezt az általános definíciót, nem hagyhatjuk figyelmen kívül annak lehetõ
ségét sem, hogy korrupt viselkedés a magánszektorban is létezik, különösen ott, ahol a 
vállalatvezetõk nem azonosak a tulajdonosokkal; itt a közszféra és a magánszféra közötti 
konfliktus a vállalati és a személyes magánérdekek konfliktusává alakul át. 

Az elmélet rendszerint kétféle korrupciót különböztet meg: a kis és a nagy korrupciót. 
A kis korrupció a bürokraták, adóellenõrök, rendõrök stb. viselkedésében, a nagy kor
rupció a politikusok, parlamenti képviselõk tevékenységében jelentkezhet (vö. Tanzi 
[1998]).1 

Bizonyos országokban a korrupció nagyon elterjedt, más országokban tartósan ala
csony szintû. Vajon egy-egy országban a tisztségviselõk, az állam képviselõi miért élnek 
vissza gyakrabban a közhatalommal, és miért követelnek maguknak nagyobb magánnye
reséget ezáltal, mint más országokban? A különbözõ elméletek és empirikus vizsgálatok 
a történelmi és kulturális tradícióknak, a gazdaság fejlettségi szintjének, a politikai intéz
ményrendszernek, a kormányok politikájának, illetve ezek kombinációjának hatásait hang
súlyozzák, amikor a korrupció terjedelmének országok közötti különbségeit magyaráz
zák (vö. Treisman [2000] és Svensson [2005]). A tanulmány kerete nem engedi meg, 
hogy a korrupció kialakulásának és fennmaradásának valamennyi magyarázó tényezõjét 
tárgyaljuk.2 A következõkben csak azokat említjük, amelyek rendszeresen szerepelnek 
ökonometriai elemzésekben, s amelyeket mi is felhasználunk. 

La Porta és szerzõtársai [1999] és Treisman [2000] felteszik, hogy a korrupció mérté
ke közvetlen viszonyban áll a korrupt tevékenységgel kapcsolatos várható (széles érte
lemben vett) költségekkel és nyereségekkel. A korruptan viselkedõ tisztségviselõk leg
nyilvánvalóbb költsége annak kockázata, hogy leleplezik és megbüntetik õket. Ez utób
biak valószínûsége az adott ország jogi rendszerének hatékonyságától függ. A jogi rend
szerek különböznek egyrészt abból a szempontból, hogy mekkora védelmet nyújtanak a 
magánszemélyek számára a hivatalnokok és politikusok korrupciójával szemben, más
részt milyen lehetõségeket biztosítanak a magánszemélyek így elszenvedett veszteségei 
megtérülésére. La Porta és szerzõtársai [1999] szerint az Angliában kialakult közösségi 
szokásjogra épülõ jogi rendszer (common law) ebbõl a szempontból különbözik a konti
nentális, római jogra épülõ rendszerektõl. A szerzõk bemutatják, hogy a közösségi jogi 
rendszer esetén, azzal, hogy az nagyobb védelmet biztosít a magántulajdonnak az állami 

1 Kornai–Rose-Ackermann [2005] a korrupciót szélesebb mezõbe ágyazva, a tisztességtelenség egy meg
nyilvánulásaként tárgyalja. A korrupciós mechanizmusokat mint piachelyettesítõ eszközöket tekinti Galasi– 
Kertesi [1987], [1988], [1991], valamint Csekõ [1991], [1992]. 

2 Egy friss összefoglaló tanulmány 70 magyarázó tényezõt gyûjtött össze az empirikus elemzésekkel 
foglalkozó irodalomból Seldadyo–Haan [2006]. 
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beavatkozásokkal szemben, javul a kormányzási tevékenységek minõsége, így többek 
között nagyobb az esély a korrupció megelõzésére. 

A törvények betartását és betartatását illetõ várakozások és gyakorlat legalább olyan 
fontos, mint a törvények eredeti célja és megformálása. A jogi kultúrának ezt az oldalát 
tekintve is nagy a különbség az országok között abban, hogy milyen fontosságot tulajdo
nítanak a jognak a társadalmi rend megõrzésében. Kutatási eredmények azt mutatják, 
hogy Nagy-Britanniában és annak néhány korábbi gyarmatán a hangsúly elsõdlegesen a 
törvények eljárási rendjén nyugszik, szemben a hierarchia és a hivatali autoritás elisme
résével (vö. Treisman [2000]), amely más jogi kultúrákban kerül elõtérbe. 

A vallási tradíciók is olyan kulturális keretet alkotnak, amelyek megszabják a társadal
mi hierarchiával szembeni magatartást. A katolikus, a keleti ortodox és az iszlám vallá
sokat a hierarchikus felépítés jellemzi, míg léteznek inkább egalitárius vagy individualisz
tikus vallások, mint például a protestantizmus. Ennek megfelelõen a hivatalnokok vissza
élései kevésbé elfogadottak az utóbb említett vallások befolyása alatt, mint az elõbbiek 
esetén. A protestantizmus szemlélete nagyobb lehetõséget ad a hierarchiában elfoglalt 
pozíciókkal való visszaélések, így az állami hivatalnokok gyanús tevékenységeinek ki
szûrésére és elítélésére. Ott, ahol az egyház és az állam hierarchiái szorosan kapcsolód
nak egymáshoz, ez az ellenõrzõ szerep hiányozhat. 

Az etnikai heterogenitás mértéke szintén fontos szerepet játszik abban, hogy egy társa
dalomban mekkora teret engednek a korrupciónak. E gondolat mögött az húzódik meg, 
hogy egy etnikailag heterogén társadalomban azok az etnikai csoportok, amelyek hata
lomra kerülnek, rendszerint olyan szabályokat alkotnak, amelyek különbözõ formákban 
a hatalomból kirekesztett etnikai csoportok ellen irányulnak. Nagyszámú országra kiter
jedõ keresztmetszeti regressziós elemzésükben La Porta és szerzõtársai [1999] kimutat
ják, hogy a nagyobb etnikai heterogenitást mutató országokban nagyobb mértékû az 
állami beavatkozás, alacsonyabb a kormányzás hatékonysága, vagyis nagyobb a korrup
ció, és alacsonyabb minõségûek a szolgáltatott közjavak (ez utóbbiakat a szerzõk demog
ráfiai, oktatási és infrastruktúrát jellemzõ változókkal reprezentálják). 

A politikai rendszer nyitottságának a mértéke és az, hogy milyen mélyek a demokrácia 
gyökerei, szintén befolyásolja a korrupció elterjedését és állandósulását. Egy demokrati
kusabb, nyitottabb politikai rendszerben a korrupt tevékenységek leleplezõdésének koc
kázata nagyobb lehet, mint zárt társadalmakban. Közvetett módon a magasabb gazdasá
gi fejlettség szintén hozzájárulhat ahhoz, hogy a politikai hatalom visszaélései nyilvános
ságra kerüljenek. A gazdasági fejlettség kiterjedtebb képzettséget, mûveltséget és sze
mélytelen viszonyokat von maga után, ami növeli annak esélyét, hogy fény derül a poli
tikai pozícióban lévõk visszaéléseire (Treisman [2000]). 

A korrupció specifikus tulajdonsága, hogy mindenki számára láthatatlan, kivéve az 
abban közvetlenül érdekelteket. Ebbõl következik, hogy a korrupció intenzitásának, el
terjedtségének közvetlen mérése nagyon nehéz. Számos közvetett mód áll azonban ren
delkezésre, hogy információkat nyerjünk arról, hogy egy országban vagy egy intéz
ményben létezik-e korrupció. Információkat szerezhetünk 

– újságokban, folyóiratokban megjelenõ riportokból, 
– a korrupt intézményekrõl szóló esettanulmányokból, amelyek például az adóellenõr

zést, vámeljárást végzõ, rendfenntartó intézményekkel foglalkoznak, 
– kikérdezéses vizsgálatokból, amelyek irányulhatnak egy-egy intézményre vagy akár 

egy egész országra. Ezek a vizsgálatok rendszerint a korrupció észlelését mérik, s nem 
magát a korrupciót. 

A kikérdezéses vizsgálatok eredményeit napjainkban mind a gazdasági szakemberek, 
mind a kutatók elõszeretettel használják. A legismertebb kikérdezéses vizsgálat a Trans
parency International által készített nagyszabású felmérés, amelynek összegzéseképpen 
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kiszámított korrupciós index a világ szinte minden országáról rendelkezésre áll. Tanul
mányunkban a számításokhoz ezeket a publikált indexeket használjuk.3 A Transparency 
International által évente készített korrupcióészlelési indexet többfajta kikérdezés és fel
mérés alapján határozzák meg: az adott ország üzletembereinek és a helyi lakosságnak a 
kikérdezése mellett felhasználják a gazdaságikockázat-elemzõk és országszakértõk véle
ményét is. A korrupciós index, amely a korrupció szintjének észlelését mutatja, 1 és 10 
közötti értékeket vehet fel, ahol az 1 a legkorruptabb, a 10 pedig a korrupciómentes 
környezetet jelenti. 

Az elmúlt tíz évben tudományos kutatók és politikusok egyre többet foglalkoznak a 
korrupció természetével és azzal, hogy a korrupció miként fejti ki hatását a gazdaságra. 
Egy sor ökonometriai elemzés használta fel a rendelkezésre álló korrupciós indexeket, és 
jutott fontos kvantitatív eredményekre a korrupció hatását illetõen. A vizsgálatok összes
ségükben azt támasztják alá, hogy a korrupció negatív hatással van a gazdasági növeke
désre (Mauro [2004]). Ezt az általános eredményt a következõ konkrétabb eredmények 
alapozzák meg: a korrupció csökkenti a beruházásokat és ennek következtében a növeke
dési rátát is (Mauro [1995]), csökkenti az oktatási és egészségügyi kiadásokat (Mauro 
[1998]), csökkenti a közjavak bõvítését szolgáló beruházásokat (Tanzi–Davoodi [1997]) 
és csökkenti a közszférára költött pénzek hatékony felhasználását.4 A korrupció 

– eltorzítja az iparpolitikának a beruházásokra kifejtett hatását (Ades–Di Tella [1997]), 
– csökkenti a közberuházások és az infrastruktúra hatékonyságát (Tanzi–Davoodi 

[1997]), 
– csökkenti az adóbevételeket, fõként az adó- és vámellenõrzésre gyakorolt negatív 

hatáson keresztül, és ezáltal 
– csökkenti az államnak azt a lehetõségét, hogy a közkiadások szükséges szintjét fenn

tartsa (Tanzi–Davoodi [1997]), 
– csökkenti a külföldi közvetlen beruházások volumenét, mivel úgy hat, mint egy pót

lólagos adóteher (Wei [1997]). 
A korrupció közvetlen hatását a különbözõ látható munkapiaci szegmensek alakulásá

ra (foglalkoztatás, önfoglalkoztatás, munkanélküliség) érdekes módon nem vizsgálják, a 
korrupciót csak a rejtett (nem hivatalos) gazdaság elemzésében veszik figyelembe mint 
komoly súlyú hatótényezõt. Elméletileg a korrupció és a rejtett gazdaság egymással ki
egészítõ5 vagy helyettesítõ6 viszonyban állhat. Az eddigi empirikus bizonyítékok szerint 
azonban inkább kiegészítõ jellegû a kapcsolat. Egy friss tanulmány alapján (Dreher– 
Schneider [2005]) azonban az összefüggés jellege a gazdasági fejlõdéssel együtt változik: 
a magas fejlettségû országokra a helyettesítõ, míg az alacsony fejlettségû országokra a 
kiegészítõ kapcsolat a jellemzõ. 

Loayza [1997] a rejtett gazdaság kialakulását vizsgálva, felteszi, hogy a túlzott adóter
hek és a túlzott szabályozás, valamint az, hogy a kormányok nem is képesek az elõbbie
ket kikényszeríteni, együttesen fontos magyarázó tényezõk a rejtett tevékenységek elter
jedésében. A gyenge kikényszerítõ erõt a szerzõ a bürokrácia minõségi mutatóival és a 
korrupció szintjével méri. Loayaza a latin-amerikai országok 1990-es évek eleji adatai 
alapján végez számításokat, és többek között ezen országok rejtett gazdaságának relatív 
nagyságát becsüli meg. Számításaihoz a látens változót tartalmazó MIMIC (multiply causes 

3 Errõl részletesen lásd például www.transparency.org/cpi/2000/cpi2000.html. Megjegyezzük, hogy van
nak, akik kritizálják e korrupciós index kialakításának módját és értelmét; lásd például Sik [2002]. 

4 Egy példa ezekbõl az eredményekbõl: azokban az országokban, ahol alacsony szintû a korrupció, az 
állami egészségügyi kiadások jobban csökkentik a gyermek- és csecsemõhalandóságot, mint azokban az 
országokban, ahol magas a korrupció szintje (Rajkumar–Swaroop [2002]. 

5 Vö. Choi–Thum [2004], Rose-Ackermann [1999]. 
6 Vö. Friedman és szerzõtársai [2000], Johnson és szerzõtársai [1998]. 
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and multiply indicators) modellt használja, amelyben exogén okok határozzák meg a 
látens változót, és ez utóbbi határoz meg egy sor endogén indikátorváltozót. Loyaza 
modelljében az exogén okok között szerepel a vállalkozási nyereség adórátája, a munka
piac merevségét jellemzõ változó, valamint a törvények betartatásának változója.7 A szá
mítások eredményei azt mutatják, hogy a rejtett szektor kiterjedése pozitív irányú kap
csolatban áll az adóterheket és a munkapiac merevségét jellemzõ változókkal, és negatív 
a kapcsolata a kormányzás intézményi mûködésének minõségi mutatóival. 

Johnson és szerzõtársai [1997] átalakuló gazdaságokat vizsgálnak abból a szempont
ból, hogy miként hat egymásra a politika és a gazdaság intézményi rendszere, ezek 
hogyan befolyásolják a rejtett gazdaság növekedését, és ez utóbbi pedig miként hat a 
gazdaság teljesítményére. A szerzõk egy egyszerû modellben ábrázolják, hogy az adók 
és szabályozók milyen módon befolyásolják a vállalatokat, amelyek a nem hivatalos 
(rejtett) vagy a hivatalos gazdaságban való részvételükrõl döntenek. A nagyobb nem 
hivatalos gazdaság a közösségi jövedelmekben veszteséghez vezet, ezáltal csak kevesebb 
közjó szolgáltatása válik lehetõvé, így kevesebb lesz a jogszerû ügylet és rend, kisebb 
lesz a közszféra termelékenysége, ami pedig tovább növeli a nem hivatalos gazdaság 
méretét. A nem hivatalos gazdaságban tevékenykedõ vállalatok adót nem fizetnek, és 
nem is részesülnek a közjavakból (mint például a jog és a rend szolgáltatása). Ehelyett 
magánügynökségeket fizetnek – például a maffiát –, hogy kikényszerítsék a szerzõdések 
betartását, és hogy megvédjék magukat a lopásoktól. Az elméleti modell elemzése azt 
mutatta, hogy az itt vázolt rendszerben több egyensúly is létezik. 

Johnson és szerzõtársainak empirikus elemzése alátámasztja elméleti modelljüket. A szer
zõk, mivel szerintük a hivatalos GDP nem tartalmazza a nem hivatalos szektor kibocsá
tását, ez utóbbi nagyságát az adott országban fogyasztott összes elektromos áram segítsé
gével becsülik. A becslések a különbözõ átalakuló országok esetére nagy változatosságot 
mutatnak a nem hivatalos gazdaság méretére vonatkozóan, de nagyok a különbségek a 
teljes GDP szintjét és növekedési ütemét illetõen is, ha azokat a publikált hivatalos GDP 
megfelelõ mutatójával hasonlítják össze. 

A hivatalos gazdaságban való részvétel relatív költségeinek és hasznának számszerûsí
tésére a szerzõk egy sor mutatószámot felhasználnak: ezek a gazdaság liberalizációját, a 
privatizációt, a dereguláció, a korrupció és az adók méltányosságának mértékeit, a jogi 
környezet jellemzõit (így a beruházások jogi biztonságát, a jogi szabályozottságot, vala
mint a beruházások védelmében felépített jogi rendszer kiterjedtségét és hatékonyságát) 
mutatják. A vizsgált országokban a fenti intézményi és jogi jellemzõkben megnyilvánuló 
jobb teljesítmény általában kisebb nem hivatalos gazdasággal és nagyobb hivatalos GDP
vel jár együtt. Ehhez társul az, hogy a nagyobb nem hivatalos gazdaság és a kisebb 
hivatalos kibocsátás többnyire nagyobb költségvetési hiánnyal és nagyobb inflációval jár 
együtt. 

Friedman és szerzõtársai [2000] azt a kérdést vetik fel, hogy mi is vezeti a vállalkozó
kat arra, hogy a rejtett szektorba vonuljanak. A szerzõk két, egymással versengõ hipoté
zist állítanak fel: az elsõ szerint a magas adóráták, a második hipotézis szerint olyan 
speciális politikai és szociális intézményi keretek ösztönzik a vállalkozókat erre, amelyek 
hatnak a kormányzás minõségére (például a túlzott bürokrácia és korrupció, valamint a 
gyenge jogi környezet). A két hipotézis vizsgálatához a szerzõk 69 ország 1990-es évek
re összegyûjtött olyan adatait használják, amelyek az adórátákra, a bürokratizmus terhe
ire, a korrupcióra, a jogi környezet jellegére és a nem hivatalos gazdaság mértékére 

7 Ez utóbbi vakváltozó (dummy) három szubjektív indikátornak (a bürokrácia minõségének, a korrupció 
kormányzásban játszott szerepének és a törvények betartásának) az átlaga. Az egyes indikátorokat az 
International Risk Guide közli az 1990–1992 évekre. 
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vonatkoznak. Elemzésük szerint nincs bizonyíték arra, hogy a közvetlen és közvetett 
adók magasabb rátája nagyobb rejtett gazdasággal járna együtt. A szerzõk valójában 
ennek ellenkezõjét tapasztalták: azokban az országokban, ahol magasabb volt a közvet
len adók rátája, a rejtett gazdaság aránya kisebbnek bizonyult. Ez a paradox jellegû 
összefüggés azonban elveszti szignifikanciáját, amikor a magyarázatba beleveszik az egy 
fõre jutó GDP szintjét. Ezzel figyelembe veszik azt az összefüggést, hogy a gazdagabb 
országokban jobban mûködik a közigazgatás, valamint hogy az ilyen gazdaságokban 
többnyire magasabbak az adóráták. Az adóráták hatásával ellentétben Friedman és szer
zõtársai szerint a nagyobb bürokrácia, a nagyobb korrupció és a gyengébb jogi környezet 
egyre nagyobb nem hivatalos gazdaságot von maga után, abban az esetben is, ha figye
lembe vesszük a fejlettségbeli különbségeket. A szerzõk eredményeiket nemcsak az egész 
mintára, hanem több részmintára (az OECD-országokra, az átalakuló országokra, vala
mint a latin-amerikai országokra) is megerõsítik. 

Johnson és szerzõtársai [1999] is azt vizsgálták, hogy milyen kapcsolat van az adórá
ták és a nem hivatalos gazdaság nagysága között. Elméleti modelljük felépítése és annak 
empirikus ellenõrzése segítségével õk is azt kapják, hogy a gazdaság szereplõit sújtó 
adók terhe sokkal jobban kapcsolódik a kenõpénzekhez és a korrupcióhoz, mint maguk
hoz az adóráták nagyságához.8 

A korrupció mint pótlólagos adó 

Míg az elõbbiekben ismertetett empirikus elemzések az adóráták és a korrupció rejtett 
gazdaságra kifejtett hatását elkülönítve vizsgálták, addig ebben a cikkben az adóráták és 
a korrupció együttes (interaktív) hatását is megvizsgáljuk. 

A korrupció mindkét típusát (a kis és a nagy korrupciót) extraadóként foghatjuk fel. 
A kis korrupció magasabb szintje azt jelenti, hogy a nominális adóráta a korrupció miatt 
többletköltségekkel vagy adóval egészül ki. A nagy korrupció esetében ez a kapcsolat 
természetesen jóval közvetettebb: a nagy korrupció magasabb szintje jelzés arra, hogy 
egy adott országban a közösségi jövedelmeket a megkövetelhetõnél kisebb mértékben 
fordítják a szükséges közszolgáltatásokra, valamint arra, hogy a gazdálkodás rendes üz
letmenetének kockázata nagyobb. Kiterjedt nagy korrupció a közszolgálati szektor fõ 
funkcióit, az elosztó funkciót (magánjövedelmek allokációját közszolgáltatásokra), a 
redisztributív funkciót (a gazdagoktól a szegényebb állampolgárok irányába folyó jöve
delemátcsoportosítást) és a stabilizálási funkciót (a foglalkoztatás, az árstabilitás és a 
költségvetési deficit megfelelõ mértékének biztosítása) is eltorzítja. 

Ha azt nézzük, hogy a döntéshozók (munkavállalók, munkáltatók, adófizetõk stb.) 
költség–haszon keretben gondolkoznak, akkor jogos feltételezni, hogy az összes felme
rülõ költséget, vagyis a tényleges adókötelezettség mellett a korrupció költségeit is figye
lembe veszik üzleti tevékenységük során. A jelenbeli adóbevételek segítségével létrejött 
hasznok egy része a lakosság számára nem a jelenben, hanem csak hosszú távon realizá
lódik. A gazdaság alanyai azonban észlelik, hogy egy korrupt intézményi rendszerben a 
hasznok a vártnál kisebbek, erodálódnak. Szembesülnek az adóbevételek nem hatékony 
felhasználásával, amikor például az egészségügyben, a jogi védelemben, a bûnözõkkel 
szembeni védelemben extrakiadásokra kényszerülnek. A korrupció mindkét típusa pótló
lagos kiadásokat követel a gazdaság szereplõitõl, amely extraadóként fogható fel, olyan 
adónak, amely azonban az állam számára nem jelent semmilyen új bevételt. A társada

8 A fenti nemzetközi összehasonlító vizsgálatok mellett magyarországi empirikus elemzések is alátá
masztják az adózás és az adózási fegyelem rejtett gazdaságra való hatásának fontosságát; lásd például Semjén– 
Tóth [2004], Semjén–Szántó–Tóth [2001], illetve Tóth [1998] munkáit. 
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lom tagjai nem vakok: elõbb vagy utóbb észlelik a korrupcióból következõ extraadót, és 
erre megadják a saját válaszukat. 

Az adóelkerülésrõl szóló irodalomban elméleti és ellenõrzött kísérleti eredményeket is 
találunk arra, hogyan reagálnak az emberek a korrupcióra. 

Spicer–Lundstedt [1976], valamint Smith [1992] azt állítja, hogy az adófizetõ becsapva 
érzi magát, ha azt látja, hogy az adóbevételeket nem jól költik el, és erre az adókötele
zettség teljes megtagadásával válaszol. Alm és szerzõtársai [1992] éppen ezen állítások 
kísérleti ellenõrzésére vállalkoztak. Azt találták, hogy a kísérletben résztvevõk abban az 
esetben mutattak nagyobb hajlandóságot arra, hogy adókötelezettségüket bevallják, ami
kor úgy érezték, a befizetett adókból származó közjavakból hasznuk származik. Webley 
és szerzõtársai [1991] szintén kísérleti módszerek segítségével azt vizsgálták, hogy az 
adóbevallásban milyen szerepet játszik az adófizetõknek a kormány mûködésével való 
elégedettsége. A szerzõk azt tapasztalták, hogy azok a kísérleti alanyok, akik a kísérlet 
elõtt saját kormányuktól valami miatt elidegenedtek, vagy akik negatívan álltak a tör
vénykezéshez, a kísérlet során sokkal nagyobb valószínûséggel választották az adóeltit
kolást, mint mások. Hanousek–Palda [2002] Csehországra, Szlovákiára, Magyarország
ra és Lengyelországra vonatkozó kikérdezéses vizsgálatuk alapján azt mutatták ki, hogy 
azok a megkérdezett személyek, akik azt gondolták, hogy minõségi szolgáltatásokat kap
nak a kormánytól, kevésbé titkolták el adójukat, mint azok, akik úgy érezték, hogy 
várakozásaiknak nem megfelelõ szolgáltatásban részesültek. 

A fentiekben összefoglalt megfontolások alapján azt állítjuk: az adóterhek elemzésekor 
félrevezetõ lehet pusztán a törvény szerinti adóráták nemzetközi összehasonlítása, mivel 
ebben az esetben nem vesszük figyelembe azt a környezetet, amelyben az adóráták kifej
tik hatásukat. A „környezet” fogalma itt magában foglalja egyrészt az adók kivetésének 
és behajtásának módját (koherencia, átláthatóság és szabályozottság), másrészt azt, aho
gyan az adókat az állami szolgáltatások kínálatában felhasználják (itt is a koherencia, az 
átláthatóság, a szabályozottság és a gazdasági hasznosítás játszik szerepet). Az adóterhek 
országok közötti összehasonlítására nemcsak a hagyományos adórátákat, hanem a kor
rupcióból adódó pótlólagos adóterheket is figyelembe vesszük. 

1. ábra 
Adóék és korrupciós index, 2000 

Megjegyzés: a függõleges és vízszintes egyenesek az adott változó átlagos értékét jelzik a mintában. 
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A két típusú tehernek a vizsgált országokban 2000-ben tapasztalt együttállásait illuszt
ráljuk az 1. ábra segítségével. 

Az 1. ábra azt mutatja, hogy a kétféle adóteher (a hagyományos adóék és a korrupci
óból adódó teher) hogyan terheli a munkavállalókat és a munkáltatókat az egyes orszá
gokban. 

Itt és a további számításokban is az adóéket úgy definiáljuk, mint a személyi jövede
lemadó, valamint a munkavállalói és munkáltatói társadalombiztosítási járulékok össze
gét, levonva ezekbõl a szociális transzfereket – mindez a teljes munkaköltség arányában, 
az egykeresõs kétgyermekes családok esetében.9 

Láthatjuk, hogy a legmagasabb adóék Svédországban található, míg a korrupció elter
jedtségét tekintve a svéd adat az OECD-országok átlagos értékénél jóval kisebb (vagyis a 
korrupciós index definíciója szerint jóval nagyobb). Mexikó esete éppen ellenkezõ irá
nyú eltérést mutat: átlag alatti adóék mellett a korrupcióból származó teher magas. Az 
országmintánkban szereplõ átalakuló országokat tekintve, Lengyelországban és Magyar
országon az átlagosnál magasabb adóék és az átlagosnál magasabb korrupciós teher a 
jellemzõ, míg Csehországban az adóék egy kissé az átlag alatt található, miközben a kor
rupciós teher relatíve magas. A magyar és a lengyel esethez hasonló a helyzet néhány fejlett 
piacgazdaságban is, mint például Olaszországban, Belgiumban és Görögországban. 

A korrupció hatása a munkapiac különbözõ szegmenseire 

Rejtett gazdaság 

Az itt ismertetett néhány tanulmány arra a paradox következtetésre jutott, hogy országok 
adatait összehasonlítva nincs kapcsolat a (hagyományos) adóráták és a rejtett gazdaság 
nagysága között. Eredményeik szerint sokkal inkább a magas szintû korrupció és az 
intézményi és jogi környezet gyenge teljesítménye ad ösztönzést arra, hogy az emberek 
és a vállalkozások a rejtett gazdaságba meneküljenek. 

Most megmutatjuk – különbözõ adóráta-indikátorok és két különbözõ országminta 
alapján –, hogy az általunk vizsgált országok körében az adóráták és a korrupció erõs 
hatással vannak a rejtett gazdaság nagyságára. Számításainkban mindkét minta esetében 
a rejtett gazdaság nagyságára vonatkozó kiinduló adatokat az irodalomban jól ismert 
becslési eredmények adják. 

Az elsõ országminta a Friedman és szerzõtársai [2000] tanulmányában használt orszá
gok köre: 31 ország, köztük 18 fejlett piacgazdaság, 8 fejlõdõ és 5 posztszocialista or
szág. Friedmanékhoz képest kissé módosított formában becsüljük a rejtett gazdaság GDP
hez viszonyított arányát magyarázó regressziós függvényt: két nyilvánvalóan „kilógó” 
országot (Lengyelországot és Szlovákiát) kénytelenek vagyunk kihagyni a számítások
ból,10 valamint a magyarázó változókat közös függvényben is vizsgáljuk (Friedman és 
szerzõtársai az egyes magyarázó változók hatását csak külön-külön vizsgálták). 

A módosítások ellenére alapvetõen a Friedman-féle eredményekhez hasonlót kaptunk: 
míg a jövedelemadó és vállalkozási adó rátái önmagukban nem mutatnak szignifikáns 
kapcsolatot a rejtett gazdaság nagyságával, a korrupciós index növekedése (magasabb 
érték alacsonyabb korrupciót jelent) szignifikánsan csökkenti a rejtett gazdaság relatív 

9 Ez az adóék-definíció megfelel az OECD által elemzett és statisztikáiban mért fogalomnak. 
10 Lengyelország és Szlovákia jelentõsen kilóg a mintából. Ez a rejtett gazdaság nagyságának a Kaufmann– 

Kaliberda-módszerrel való becslése problémáiból adódhat (lásd Kaufmann–Kaliberda [1996], valamint e 
becslés bírálóit: Eilat–Zinnes [2000], Lackó [2000]). 
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1. táblázat 
Regressziós függvények a rejtett gazdaságra 

(függõ változó: rejtett gazdaság aránya a GDP százalékában) 

Magyarázó I. minta II. minta 
változó (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

ln GDP –17,5 –13,4 –12,5 –11,28 –7,63 –7,56 
(–10,7) (–4,92) (–5,28) (–6,04) (–2,87) (–3,71) 

JOVADO 0,13 0,14 
(1,49) (1,74) 

VALLADO 0,24 0,17 
(2,55) (1,92) 

ADOEK 0,3 0,26 
(3,26) (3,60) 

KORRUPCIOs index –1,37 –0,94 
(–2,71)  (–2,18) 

JOVADO × KORRUPCIO  0,09 
(2,67) 

VALLADO × KORRUPCIO 0,067 
(2,34) 

ADOEK × KORRUPCIO 0,13 
(7,65) 

R2 0,85 0,87 0,88 0,69 0,73 0,74 
RMSE 5,39 5,13 4,84 3,64 3,5 3,31 
n 31 31 31 21 21 21 
Módszer OLS OLS OLS OLS OLS OLS 

I. minta forrása: Friedman és szerzõtársai [2000], 31 ország. 
II. minta forrása: Schneider–Klinglmair [2004], 21 OECD-ország.

OLS: legkisebb négyzetek módszere Huber–White-féle standard hibákkal.

Az együtthatók alatt zárójelben a t-statisztikák találhatók.


nagyságát [lásd a (2) oszlopot az 1. táblázatban]. A (3) oszlopban azoknak a számítások
nak az eredményeit közöljük, amelyben túlmentünk Friedman és szerzõtársai vizsgála
tán. Itt azt a regressziót láthatjuk, ahol a hagyományos adóráták helyett az adóráták és a 
korrupció interakcióját (szorzatát) vettük figyelembe.11 Az interakció itt azt jelenti, hogy 
az adóráta változásának hatása a rejtett gazdaság méretére függ a korrupció vélt nagysá
gától. A (3) oszlopban található eredmények azt mutatják, hogy az adóráták és a korrup
ció interakcióját kifejezõ változók szignifikánsan hatnak a rejtett gazdaság relatív nagy
ságára. 

A következõ országminta 21 OECD-országból áll, és itt egy másfajta adórátával, az 
adóékkel végzünk számításokat. Az eredményeket az 1. táblázat utolsó három oszlopa 
tartalmazza. Mint kiderül, ebben a mintában az adóék és a korrupciós index egyenként és 
a közös függvényben is szignifikáns kapcsolatot mutat a rejtett gazdaság nagyságával. Itt 
is azt tapasztaljuk, hogy az adóék és a korrupció interakciója, vagyis együttes hatásuk 

11 A korrupció nagyságát a korrupciós index alapján kétféleképpen is kifejezhetjük. Vagy a k = (10/ 
korrupciós index), vagy a k = (10 – korrupciós index) formát alkalmazhatjuk, mivel a korrupciós index 1
tõl 10-ig terjed, ahol 1 jelöli a legkorruptabb, 10 pedig a korrupciómentes környezetet. Az 1. táblázatban 
közölt számításokban az elsõ formulát alkalmaztuk. Az eredmény nem különbözik szignifikánsan, ha a 
második korrupciómértéket használjuk. 
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lényeges magyarázó tényezõ: az adóék hatását kifejezõ együttható nagysága függ a kor
rupció nagyságától. 

A fenti országmintákon elvégzett számítások azt sugallják, hogy a magas adóráták 
magas korrupció mellett nagyarányú rejtett gazdaságot indukálnak. Az eredményeket 
azonban óvatosan kell kezelnünk, mivel ezekkel a becslésekkel szemben a következõ 
kifogás vethetõ fel. 

A számításokban a rejtett gazdaság arányának értékeit olyan forrásokból vettük, ame
lyekben ezek az értékek már maguk is valamifajta becslés eredményei. Ez utóbbi becslé
sek rendszerint már maguk is feltételezik az adóráták hatását a rejtett gazdaság nagyságá
ra. Ebbõl az következik, hogy amikor a rejtett gazdaság és az adóráták kapcsolatát vizs
gáljuk, könnyen tautologikus összefüggésekre juthatunk. 

E probléma miatt további vizsgálatokat végzünk arra, hogy kiderüljön: az adóráták és 
a korrupció mennyire lényeges magyarázó változók a munkapiac különbözõ, látható és 
jobban mérhetõ szegmenseinek viselkedésében. A tanulmány következõ részeiben azt 
elemezzük, hogy vajon az adóráták és a korrupció mennyiben járulnak hozzá a foglal
koztatási, a munkanélküliségi és az önfoglalkoztatási ráták országok közötti különbsége
inek magyarázatához. 

A munkapiac látható szegmensei 

A munkapiacra vonatkozó kutatások közül számos elméleti és empirikus vizsgálat foglal
kozik azzal, hogy miként hatnak az adóráták és a munkapiaci intézmények e piac külön
bözõ szeleteire.12 Jól ismert, hogy a munkát sújtó adók befolyásolják egyrészt a munka
vállalók döntését munkapiaci kínálatukról, másrészt a vállalatok döntését arról, hogy 
mennyi munkavállalót alkalmazzanak. A személyi jövedelemadó magasabb rátái és a 
munkavállalót sújtó nagyobb társadalombiztosítási járulékok csökkentik a munkavállalá
si hajlandóságot, visszafogva így a munkakínálatot és a gazdaság potenciális kibocsátá
sát. A munkát sújtó adók alakulásának megfelelõen nemcsak a foglalkoztatás, de a bérek 
is változhatnak. E változások mértéke és jellege azonban függ a béralkutól, a munkapiaci 
politikák intézményi kereteitõl és a termékpiacokon létezõ verseny fokától is. A munka
piacot országonként eltérõ fokú intézményi merevségek jellemzik: itt elsõsorban a szak
szervezetek erejét, a béralku munkavállalói és munkáltatói oldalán meglévõ koordináltsági 
fokát és a foglalkoztatást védõ jogszabályok erejét kell kiemelnünk. E merevségek követ
kezményeként a munkavállalók erõsen ellenszegülnek a magasabb adók õket sújtó hatá
sainak; munkakínálatuk visszafogásával nyomást gyakorolhatnak a bérek növelésére vagy 
szinten tartására, amely végsõ soron növeli a munka költségét a munkáltatók számára. 
Az intézményi merevségek miatt a munkáltatók oldalán a munkáltatói társadalombiztosí
tási járulék törvény szerinti rátájának növekedése közvetlen módon növeli a munkakölt
ségeket, mivel a munkáltató nem tudja elérni, hogy az adó növekedését a bérek csökken
tésével ellensúlyozza. Mindezek nyomán csökken a munkaerõ iránti keresletet, mivel a 
járulékok emelése csökkenti a profitabilitást és – hosszabb távon – a beruházásokat. 

12 Lásd Blanchard [2005], Nickell és szerzõtársai [2005], Nickell [2003], Planas és szerzõtársai [2003], 
Jackmann [2002], Belot–Van Ours [2001], Blanchard–Wolfers [2000], Elmeskov és szerzõtársai [1998], 
Daveri–Tabellini [1997], Nickell [1997], Leibfritz és szerzõtársai [1997], Scarpetta [1996], Layard és szer
zõtársai [1991]) E tanulmányok alapján szinte teljes egyetértés jellemzi az irodalmat a fejlett országok 
munkapiacainak makroszintû viselkedését illetõen. A közelmúltban egy radikálisan kritikus vélemény jelent 
meg: Baker és szerzõtársai [2005] tanulmányukban azt mutatják ki, hogy az általuk kapott empirikus ered
mények sok esetben éles ellentétben állnak az általánosan elfogadott modellel, többek között az itt felsorolt 
tanulmányok eredményeivel. 



Az adóráták és a korrupció hatásai a munkapiacra  971 

Az is ismerhetõ az irodalomból, hogy a munkanélküliek egyes csoportjai munkaválla
lási döntéseik során különbözõ módon reagálnak a bérek alakulására, mivel munkakíná
latuk rugalmassága különbözõ. A nõk és a fiatalok kínálati rugalmassága nagyobb, mivel 
õket marginálisan foglalkoztatják. Az irodalom szerint õk erõteljesebben reagálnak az 
adóráta változására, mint a középkorú férfiak. Ezenkívül, ahogy Bertola és szerzõtársai 
[2002] elméletileg megmutatták, ha a munkakínálat rugalmasabb, akkor a munkapiaci 
intézmények mûködése – a munkások jövedelmi arányának javítását célozva – nagyobb 
foglalkoztatáscsökkenéshez vezet, mintha a munkakínálat kevésbé rugalmas lenne. 

Ha a munkavállaló és a munkáltató nemcsak a szokásos adórátára, hanem a korrupci
óra mint pótlólagos adóra is figyel, a fenti hagyományos hatások módosulhatnak: a kor
rupt környezet fokozhatja a lehetséges munkavállalók munkától való tartózkodását, hoz
zájárulhat a munkakereslet csökkenéséhez is (a beruházások csökkenésén keresztül, amit 
a költségnövekedés vagy a korrupció miatti bizonytalanság okoz). 

A következõkben országok közötti keresztmetszeti elemzéseket végzünk munkanélkü
liségi és foglalkoztatási rátákra, mindegyiket nemek szerint is bontva, valamint az önfog
lalkoztatási rátákra, amelyeket segítõ családtagokkal együtt és a nélkül is vizsgálunk. 
A számításokat az OECD-országokra, az 1995–2000 közötti periódusra végezzük el. Az 
irodalomban használt hagyományos magyarázó tényezõk mellett figyelembe vesszük a 
korrupció hatását is. A regressziós függvényeket a kétfokozatú legkisebb négyzetek mód
szerével becsüljük, kiegészítve a Huber–White-féle módszer standard hibáival, amelyre 
a lehetséges heteroszkedaszticitás miatt van szükséges. Mivel a modellekben a korrupció 
változója más felhasznált változókra vonatkozóan endogén is lehet, a becslés során a 
korrupció reprezentálására intstrumentumokat alkalmazunk. A kiválasztott intstrumentális 
változók kulturális és intézményi változók. Már említettük, hogy a korrupcióról szóló 
irodalom szerint bizonyos kulturális és történelmi tényezõk szoros kapcsolatot mutatnak 
egy adott országban tapasztalt korrupció mértékével. Ennek megfelelõen a következõ 
instrumentális változókat alkalmazzuk: 

– a népesség etnikai szétforgácsoltságát mutató változó; 
– a társasági jog és a kereskedelmi jog származása (angol közösségi jog vagy kontinen

tális típusú jog); 
– a protestáns valláshoz tartozók aránya a népességen belül, valamint 
– a gazdaság fejlettségének egy közvetett mutatója: az ország földrajzi szélességének 

mérõszáma. 

Munkanélküliség. A munkanélküliségi ráták országok közötti különbségeinek magyará
zatában rendszerint fontos magyarázó tényezõk a munkát sújtó adók a következõ válto
zók mellett: 

– a munkanélküliségi segély „bõkezûsége”, 
– a béralku rendszerének jellege, 
– a szakszervezeti szervezettség foka, 
– a foglalkoztatást védõ jogszabályok ereje és az aktív munkapiaci eszközök kiter

jedtsége. 
A munkanélküliségi segély viszonylag „bõkezû” rendszere két mechanizmuson ke

resztül is növelheti a munkanélküliséget: 1. csökkenti a munkanélküliségtõl való félelmet 
és felfelé ható nyomást gyakorol a bérekre, 2. csökkenti a munkanélkülieknek mint a 
szabad állások potenciális betöltõinek a „hatékonyságát”, mivel megengedi, hogy csak a 
számukra legjobb szabad állást fogadják el (vö. Nickell [1997]). 

A béralku rendszerének két oldala (munkavállalók és munkáltatók) közötti erõviszony
ok és koordináció különbözõ hatásokat fejtenek ki a munkapiacra. Ebben fontos szerepe 
lehet annak, hogy mekkora a szakszervezeti tagság és a kollektív szerzõdéssel rendelkezõ 
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munkavállalók aránya. A magas szervezettségi és szerzõdéssel való lefedettségi arány 
hozzájárulhat ahhoz, hogy emelkedjenek a bérek, és ez a munkanélküliségi ráták növeke
déséhez vezethet. E hatás természetesen nem történik meg, ha a szakszervezetek és a 
munkáltatók megfelelõen koordinálják alkutevékenységüket.13 

Regressziós számításainkban a hagyományos adóék, valamint a korrupció szintje mel
lett a következõ magyarázó változókat vesszük figyelembe: 

– a munkanélküli-segély bõkezûségi fokát jellemzõ változót (helyettesítési ráta), 
– a munkapiac merevségét jellemzõ indikátort,14 

– a kollektív szerzõdéssel rendelkezõ munkavállalók és a béralkuban résztvevõk ará
nyát, 

– a munkáltatók és a szakszervezetek koordináltsági fokának kvalitatív indikátorát, 
– a szakszervezeti tagság sûrûségét és 
– az inflációs rátát. 
A 2. táblázat (1) és (2) oszlopában a teljes munkanélküliségi ráták országok közötti 

különbségeit magyarázó regressziós függvények becslési eredményeit láthatjuk az 1995– 
2000 közötti idõszakra. Az (1) és (2) regressziós függvény abban különbözik egymástól, 
hogy az (1) egyenletben a hagyományos adóék, a (2) egyenletben az adóék mellett a 
korrupciós index is szerepel. Az elsõ regressziós függvényben a következõ változókhoz 
tartozó paraméterek szignifikánsak, és elõjelûk is megfelelõ: az adóék (ADOEK), a munka
piac merevségi indikátora (ILO), a munkáltatók és a munkavállalók koordináltságának 
együttes mutatója (KOORDINÁCIO), a kollektív szerzõdéssel való lefedettség (LEFED) és az 
inflációs ráta (INFL). A helyettesítési ráta (SEGELY) és a szakszervezeti tagság sûrûsége 
(SZAKSZERV) nem bizonyult szignifikánsnak. Az illeszkedés jónak mondható, az R2 = 0,72. 
A (2) oszlopban található eredmények mutatják, hogy a korrupciós index regressziós 
együtthatója nem szignifikáns. 

A 2. táblázat (3) és (4) oszlopa a nõi munkanélküliségi rátákat magyarázó regressziós 
függvények eredményeit tartalmazza. A korrupció szerepe itt fontos: szignifikánsan nö
velõ hatása van (ami a korrupciós index negatív hatásában nyilvánul meg) a nõi munka
nélküliségi rátára. A (3) regressziós függvényben a helyettesítési ráta koefficiense enyhe 
pozitivitást mutat, ami annyit jelent, hogy a munkanélküliségi segély magas helyettesítési 
aránya ösztönzi a nõket, hogy a munkanélküliséget válasszák. A korrupcióváltozót tar
talmazó függvényben a kollektív szerzõdéssel való lefedettségi arány nem szignifikáns. 

Az elemzést a férfiak munkanélküliségi rátája országok közötti különbségének vizsgá
latával folytatjuk: megnézzük, hogy van-e különbség a nõk és férfiak munkanélküliségi 
rátáját magyarázó egyenletek között. A 2. táblázatban az (5) és (6) oszlopok a férfiak 
munkanélküliségét magyarázó függvény becslési eredményeit tartalmazzák. Az (5) osz
lopban a hagyományos adóék, a munkapiac merevségét jellemzõ indikátor, a munkálta
tók és munkavállalók koordinációs indexe, a szakszervezeti sûrûség indexe, a kollektív 
szerzõdéssel való lefedettség indexe, valamint az infláció koefficienseinek elõjele megfe
lelõ és szignifikáns. A korrupciós index a férfiak munkanélküliségi rátáját nem befolyá
solja [(6) oszlop]. Az a tény, hogy a férfi munkanélküliek kevésbé érzékenyek a hagyo
mányos adórátára, jól ismert az irodalomban. Meglepõ új eredmény azonban, hogy a 
korrupcióra mint pótlólagos adóra nem reagálnak. 

A 2. táblázatban a tartós munkanélküliek rátájának magyarázó függvényeit is láthat
juk. A (7) és (8) oszlopban a regressziós függvényekben a hagyományos adóék és a 

13 Nickell [1997] szerint – ellentétben azzal, amit rendszerint mások állítanak – sem a foglalkoztatást védõ 
jogok, sem a munkával kapcsolatos szabályok és elõírások nem fejtenek ki fontos hatást a munkanélküliségre. 

14 E vakváltozó az úgynevezett ILO-konvencióknak megfelelõ szabályok számát tartalmazza, amelyek a 
munkavállalókat védik, s amelyeket az adott nemzeti parlamentek ratifikáltak. 
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korrupciós index is erõsen szignifikáns. Fontos megjegyeznünk, hogy a tartós munkanél
küliségi rátát magyarázó függvényekben majdnem minden magyarázó változónak na
gyobb a koefficiense, mint a teljes munkanélküliségi rátát magyarázó függvényekben, és 
hogy a munkanélküli-segély relatív nagysága szignifikánsan pozitív irányba befolyásolja 
a tartós munkanélküliek rátáját. 

Összegezve megállapíthatjuk, hogy a korrupciónak mint pótlólagos adónak a hatása a 
tartós munkanélküliségi ráták országok közötti különbözõségeire a legerõsebb, de szigni
fikáns hatású a nõi munkanélküliség esetében is. A férfiak munkanélküliségi rátájára 
nincs hatással ez az extraadó. Mivel ez utóbbi eredményt eléggé meglepõnek találjuk, a 
dolgozat további részében megpróbáljuk kideríteni, mi is okozhatja ezt. Elõbb azonban 
megvizsgáljuk a foglalkoztatási rátákat. 

Foglalkoztatás. A következõ regressziós elemzésben a foglalkoztatási ráta (a foglalkoz
tatottak számának aránya a munkaképes korú népességhez) országok közötti különbözõ
ségeinek magyarázó tényezõit vizsgáljuk. Ugyanazokat a magyarázó változókat használ
juk, mint amelyeket a munkanélküliségi ráták vizsgálata esetében, de az adóék mellett 
figyelembe vesszük a vállalkozási adó rátáját. 

Korábban láttuk, hogy a nõk és férfiak munkanélküliségi rátái különbözõképpen rea
gálnak számos magyarázó változóra, indokolt tehát, hogy külön elemezzük a nõk és 
férfiak foglalkoztatási rátájának országok közötti különbségét is. Az 2. és 3. ábra  a 
korrupciós indexnek a férfi és nõi foglalkoztatási rátákkal való közvetlen összefüggését 
mutatja. E kétdimenziósra egyszerûsített összefüggések alapján is láthatjuk, hogy a férfi 
és nõi foglalkoztatási ráták különbözõképpen reagálnak a korrupcióra (a két ábrán illesz
tett trendek meredeksége különbözõ). A 3. táblázat már a differenciáltabb vizsgálat ered
ményeit mutatja. 

A 3. táblázat elsõ regressziós függvényében [(1) oszlop] mind a munkát sújtó adóék, 
mind pedig a vállalkozási adó szignifikáns és negatív elõjelû: magasabb adók esetén a 
vizsgált országokban, cetreris paribus kisebb a foglalkoztatási ráta. A helyettesítési arány 
koefficiense szignifikánsan pozitív, vagyis a magasabb helyettesítési ráta rendszerint na
gyobb foglalkoztatási rátával párosul. Ez ellentmond annak az elméleti megfontolásnak, 

2. ábra 
Korrupciós index és a férfiak foglalkoztatási rátája, 1995–2000 

y = 0,99x + 67,07 
R2 = 0,10 
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3. ábra 
Korrupciós index és a nõk foglalkoztatási rátája, 1995–2000 

y = 4,22x + 25,09 
R2 = 0,58 

3. táblázat 
Regressziós függvények a foglalkoztatási rátákra 

Függõ változó 

összes összes* férfi férfi* nõi nõi*Magyarázó változó 
foglalkoztatási ráta 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

ADOEK


VALLADO


KORRUPCIOS index


SEGELY


ILO


KOORDINACIO


SZAKSZERV


LEFED


ln INFL


–0,22 –0,124 –0,36 –0,33 –0,051 0,12 
(–4,57) (–2,66) (–8,41) (–6,98) (–0,63) (1,64) 
–0,16 –0,11 –0,044 –0,028 –0,27 –0,19 
(3,50) (–2,51) (–0,91) (–0,55) (–4,13) (–3,65) 

2,25  0,7 3,59 
(6,03)  (2,25)  (7,54) 

0,1 –0,03 0,064 –0,028 0,15 –0,04 
(2,20) (–0,38) (1,78) (–0,86) (2,17) (–0,73) 
–0,064 –0,059 –0,041 –0,045 –0,102 –0,094 
(–3,11) (–3,74) (–3,00) (–3,11) (–3,26) (–3,89) 

2,82 2,96 2,24 2,29 3,04 3,27 
(9,70) (10,50) (9,33) (9,81) (6,94) (7,58) 

–0,0069 –0,062 –0,057 –0,074 0,037 –0,052 
(–0,33) (–3,38) (–2,84) (–3,65) (1,28) (–2,06) 
–6,09 –4,29 –3,27 –2,7 –8,51 –5,59 

(–10,9) (–6,46) (–6,72) (–4,86) (–10,37) (–5,61) 
–0,73 0,57 –0,94 –0,52 –0,67 1,44 

(–1,75) (1,39) (–2,88) (–1,62) (–1,06) (2,35) 
Vakváltozók az évekre igen igen igen igen igen igen 
n 113 113 113 113 113 113 
R2 0,79 0,87 0,79 0,81 0,72 0,83 
RMSE 3,95 3,13 3,21 3,05 5,87 4,59 
Módszer INST INST INST INST INST INST 

* Az egyenletek a korrupciós indexet is tartalmazzák. 
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hogy a „bõkezûbb” munkanélküliségi segély inkább a munkanélküliségi státusba vonzza 
az embereket, mint a foglalkoztatottak közé. Az (1) regressziós függvényben a béralku 
koordináltsági koefficiense szignifikánsan pozitív, a kollektív szerzõdésekkel való lefe
dettséget, illetve a munkapiac merevségét jelzõ változók koefficiensei szignifikánsan ne
gatívak. A szakszervezetek sûrûségét tartalmazó változó koefficiense nem szignifikáns. 

A (2) oszlopban az a regressziós függvény található, amely már a korrupciós index 
változóját is tartalmazza. Látható, hogy a korrupciós index pozitív irányba hat a teljes 
foglalkoztatási rátára: magasabb korrupciós index (alacsonyabb szintû korrupció) maga
sabb foglalkoztatási rátával jár együtt. A többi változó magyarázó ereje nem változik, 
kivéve a helyettesítési rátáét, amelynek hatása eltûnik, valamint a szakszervezeti tagsûrû
ségét, amely szignifikánsan negatívvá válik. 

A nõk foglalkoztatási rátájára nincs hatással a hagyományos adóék, míg a vállalkozási 
adó szignifikánsan negatív irányban hat rá [lásd (5) oszlop a 3. táblázatban]. Az elõbbi 
összefüggéshiány az adóék és a kollektív szerzõdéssel rendelkezõ munkavállalók aránya 
között lévõ multikollinearitás miatt állhat fenn. A kollektív szerzõdéssel rendelkezõ mun
kavállalók aránya nagyon fontos magyarázó változónak tûnik a nõk foglalkoztatási rátá
jának alakulásában: minél magasabb ez az arány egy országban, ceteris paribus, annál 
kisebb a nõk foglalkoztatási rátája. A férfiaknál ez a hatás kisebb. 

A férfiak foglalkoztatási rátája estében az adóék hatása nagyon erõs, míg a vállalkozási 
adó egyáltalán nem hat.15 Itt azt találjuk, hogy a szakszervezeti tagságot jellemzõ sûrû
ségnek erõsebb negatív hatása van, mint amit a nõk foglalkoztatása esetében tapasztal
tunk [lásd (3) oszlop a 3. táblázatban]. 

Ha továbblépünk azokra az egyenletekre, amelyek a korrupciós indexeket is tartalmaz
zák [(4), (6) oszlopok a 3. táblázatban], akkor állíthatjuk, hogy a korrupciós index pozitív 
hatású mind a nõi, mind a férfi foglalkoztatás esetében, bár ez utóbbi hatás jóval kisebb. 
A vállalkozói adó ebben a függvényben sem mutat szignifikáns hatást a férfiak foglalkoz
tatására. Ezek a különbségek nemcsak érdekesek, de meglepõk is. Mindazok a nem várt 
viselkedési különbségek, amelyeket a munkanélküliségi és a foglalkoztatási ráták eseté
ben is tapasztaltunk a férfiak és a nõk között, magyarázatra szorulnak. A következõkben 
a foglalkoztatottak egy speciális csoportja, az önfoglalkoztatók viselkedésének vizsgála
tával teszünk kísérletet arra, hogy megfelelõ magyarázatot adjunk a fenti „rejtélyes” 
összefüggésekre. 

Önfoglalkoztatás. Az önfoglalkoztatói szektor rendszerint nehezen regisztrálható, fur
csa része a nemzetgazdaságnak. Ebbõl következik, hogy az önfoglalkoztatás méretének 
meghatározása messze nem egyértelmû.16 

A mezõgazdasági szektorban rendszerint nagy az önfoglalkoztatók aránya; ez az oka 
annak, hogy a magasabb mezõgazdasági foglalkoztatottság rendszerint az összes foglal
koztatotton belül magas önfoglalkoztatói aránnyal jár együtt. Az 1990-es években azon
ban a legtöbb OECD-országban a nem mezõgazdasági önfoglalkoztatók száma gyorsab
ban növekedett, mint az összes foglalkoztatottaké, így nõtt a nem mezõgazdasági önfog
lalkoztatók részaránya. Az önfoglalkoztatás elmúlt évtizedben tapasztalt reneszánszát több 
tényezõ is magyarázhatja (vö. OECD [2000]). 

1. Egyesek szerint az önfoglalkoztatás növekedése a túlzottan merev munka- és ter

15 Megjegyezzük, hogy a vállalkozási adó együtthatója akkor sem szignifikáns, ha az adóéket elhagyjuk a 
függvénybõl. 

16 Nem véletlen, hogy az irodalomban – különösen a fejlõdõ gazdaságokkal foglalkozó irodalomban – az 
önfoglalkoztatottakat az informális gazdaság részeként definiálják. A késõbbiekben látni fogjuk, hogy ennek 
a besorolásnak a fejlett és átalakuló országokban is lenne alapja, éppen e szegmens viselkedése alapján. 
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mékpiaccal, valamint az adóztatás magas szintjével lehet összefüggésben. Az önfoglal
koztatók szektorában nagyobb lehetõségek nyílnak arra, hogy a munkavállalók/vállalko
zók kevesebb adót fizessenek, s ez ezt a munkapiaci szegmenst vonzóvá teszi. 

2. Néhány elemzõ az ipari szervezetek átalakulására mutat rá. Mivel tapasztalat, hogy 
az önfoglalkoztató vállalkozások rugalmasabbak, és gyorsabban képesek alkalmazkodni, 
mint a hagyományos vállalatok, a nem központi tevékenységek kiszervezésére irányuló 
nyomás növelhette az önfoglalkoztatókkal alvállalkozóként elvégezhetõ munkák mennyi
ségét (outsourcing). 

Az önfoglalkoztatók országokra elvégzett keresztmetszeti vizsgálatai során a szerzõk 
minden esetben hangsúlyozzák, hogy erõs negatív korreláció áll fenn az egy fõre jutó 
GDP és a nem mezõgazdasági önfoglalkoztatók segítõ családtagok nélküli aránya között 
(Kuznets [1966], Schultz [1990], Bregger [1996]). Az érvelés úgy szól, hogy mivel a 
fejlettség alacsony szintje alacsony bérszintekkel jár együtt, ez utóbbi csak kis nyomást 
gyakorol a hatékonyság javítására, vagy a vállalatok átlagos méretének növelésére. A fej
lettségnek ezen a szintjén egy törekvõ munkás fõ célja az, hogy jövedelmének növelésé
vel saját üzletet alapítson, és így vállalkozóvá váljon. A gazdasági fejlõdés fokozatosan 
vezet a bérek növekedéséhez, amely a vállalatokat arra ösztönzi, hogy hatékonyabban 
dolgozzanak, és kihasználják a méretgazdaságosság lehetõségeit. A bérnövekedésnek 
egy további hatása is van: növeli a bérbõl élõ foglalkoztatás vonzerejét, mivel növeli az 
önfoglalkoztatóvá válás alternatív költségét. Iygun–Owen [1998] úgy érvel, hogy minél 
gazdagabbá válik egy társadalom, annál kevesebben vállalják a vállalkozóvá válás kocká
zatát, mivel a biztosabb keresetek a gazdasági fejlõdéssel szimultán módon növekednek. 

Keresztmetszeti ökonometriai vizsgálatok a fejlettségi színvonalon kívül egy sor válto
zóval magyarázzák az önfoglalkoztatói arány különbségeit, így a munkanélküliségi rátá
val, a nõk arányával a munkakínálatban, a szolgáltatási szektor GDP-n belüli arányával, 
valamint az átlagos és marginális adórátákkal (lásd Acs és szerzõtársai [1994], Staber– 
Bogenhold [1993], Robson–Wren [1999]). 

Az önfoglalkoztatás rátáját vizsgáló modellekben a munkanélküliségi rátához tartozó 
koefficiens elõjele bizonytalan, az önfoglalkoztatók aránya csökken vagy nõ a munkanél
küliségi rátával együtt, ami attól függ, hogy az emberek melyik munkapiaci szegmensbõl 
mozognak az önfoglalkoztatói státus felé. Az irodalomban a munkanélküliségi ráta hatá
sa az önfoglalkoztatásra tanulmányról tanulmányra változik. A munkavállalók mobilitá
sára irányuló mikroszintû vizsgálatok azt mutatják azonban, hogy a legtöbb önfoglalkoz
tatott elõzõleg a bérbõl és keresetbõl élõ foglalkoztatottak között szerepelt, ugyanakkor 
az önfoglalkoztatottak lényeges része, mikor ezt a szektort elhagyja, akkor a bérbõl és 
fizetésbõl élõ foglalkoztatottak közé lép (újra) be. A munkanélkülieknek csak egy kis 
része lép be a foglalkoztatásba az önfoglalkoztatáson keresztül, míg a bérbõl élõ foglal
koztatottak viszonylag nagy valószínûséggel folytatják karrierjüket önfoglalkoztatóként. 

Az önfoglalkoztatók hányadát magyarázó regressziós egyenletekben a nõk aránya a 
munkakínálatban várhatóan negatív hatású, míg a szolgáltatási szektor aránya várhatóan 
pozitív hatású. Ezeket a nyilvánvaló várakozásokat azonban nem minden számítás tá
masztja alá. 

Az önfoglalkoztatók tevékenységét elemzõ irodalomban egyes ökonometriai vizsgála
tok arra az eredményre jutottak, hogy az átlagos adóráták mint magyarázó változók 
pozitív elõjelû hatást fejtenek ki az önfoglalkoztatottak arányára: a magasabb adóráták 
nagyobb ösztönzést adnak arra, hogy az önfoglalkoztatói státuson keresztül az adócsalás 
és adóelkerülés utat törjön magának (lásd Robson–Wren [1999], OECD [2000], Scharle 
[2002]). Torrini [2005] közelmúltban megjelent cikke az adóéket használja, hogy meg
magyarázza a nem mezõgazdasági önfoglalkoztatók arányának országok (OECD) közötti 
különbségeit. Kimutatja, hogy mindaddig, amíg az önfoglalkoztatás nem jár együtt ma-
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gas adócsalási lehetõségekkel, a magasabb adóráta csökkenti az önfoglalkoztatóvá válást. 
Ha az adócsalás lehetõsége nagy, akkor az adó növekedése az önfoglalkoztatók arányá
nak növekedését váltja ki.17 

Az OECD [2000] tanulmánya egy további változót is bevezet az önfoglalkoztatottak 
arányának magyarázatába, mégpedig az átlagos munkanélküli-segélynek megfelelõ he
lyettesítési arányt. A helyettesítési arányhoz tartozó koefficiens elõjelét negatívnak felté
telezik: e változó növekedése a bért nyújtó foglalkoztatást vonzóbbá teszi, mivel a mun
kavállalók tudják, az üzleti kilátások romlása esetén az önfoglalkoztatottak számára nem 
áll rendelkezésre a munkanélküli-segély, míg a bérbõl élõk munkájuk elvesztésekor vissza
vonulhatnak a munkanélküliség védett státusába. 

A fenti áttekintés után, empirikus elemzésünk következõ lépésében az önfoglalkozta
tottak arányának magyarázó függvényeit mutatjuk be. E számítások ismét az OECD
országok 1995–2000 közötti adatai alapján készültek. 

A 4. táblázatban az önfoglalkoztatottak arányának (összes ágazatban, segítõ családta
gokkal vagy anélkül) regressziós egyenletei találhatók, amelyekben a munkát és vállalko
zásokat sújtó adóráták és a korrupció hatása mellett figyelembe vesszük a munkanélküli
segély-rendszer indikátorának (helyettesítési arány), valamint a mezõgazdaságban fog
lalkoztatottak arányának a hatását is. 

Az eredményekbõl látható, hogy a mezõgazdasági foglalkoztatottak arányának minden 
regressziós egyenletben nagyon erõs pozitív elõjelû hatása van. Ez nem meglepõ, hiszen 
– mint korábban is említettük – a mezõgazdaságban az önfoglalkoztatói forma természe
tesnek tekinthetõ. 

Azokban a számításokban, ahol a korrupciót, mint extraadót még nem vettük figye
lembe, az adóék elõjele pozitív és szignifikáns [a 4. táblázat (1) és (4) oszlopa], ami azt 
jelenti, hogy a magas adóráták maguk is magasabb önfoglalkoztatói arányhoz vezetnek. 
Ennek két oka is lehet: elõször is az, hogy az önfoglalkoztatott számára ez a státus 
lehetõséget nyújt az adóelkerülésre, s így a magasabb adók nagyobb késztetést jelentenek 
arra, hogy valaki önfoglalkoztatóvá legyen. Másodszor pedig a magasabb adók a vállala
tokban is elõhívják az adóelkerülési praktikákat, amelyek így saját foglalkoztatottaikat 
vállalkozásokba kényszerítik, elkerülve ezzel az utánuk fizetendõ társadalombiztosítási 
kötelezettséget. 

A regressziós egyenletekben a munkanélküli-segély folyósításának nagysága negatív 
hatást fejt ki: a bõkezûbb munkanélküli-segély – ceteris paribus – csökkenti azok számát, 
akik önfoglalkoztatóvá válnak, vagy azok maradnak. 

A korrupciós indexeket is tartalmazó regressziókban [a 4. táblázat (2) és (5) oszlopa] 
miközben az adóék és a munkanélküli-segély bõkezûségét kifejezõ indikátor elveszti 
szignifikanciáját, a korrupciós index szignifikánsan negatív: minél magasabb a korrupci
ós index (ami alacsonyabb korrupciót jelent), annál kisebb az önfoglalkoztatók aránya. 
Abban az esetben azonban, amikor az adóráta változói és a korrupció szintje közötti 
interakciókat vesszük magyarázó változóknak [(3) és (6) oszlop], azt tapasztaljuk, hogy 
az ezekhez a szorzattípusú változókhoz tartozó együtthatók ugyanúgy szignifikánsak, 
ahogy azt a rejtett gazdaság arányának magyarázatában találtuk. Az önfoglalkoztatói ará
nyok esetében is arra derült fény tehát, hogy az adóráták változásának hatását kifejezõ 
együtthatók maguk is függnek a korrupció szintjétõl: ugyanazon adóráta magasabb szintû 

17 Torrini [2005] a fentiek kimutatásához magyarázó függvényében szerepelteti az adóéket, valamint az 
adóék és egy vakváltozó szorzatát. A vakváltozó 1, ha a korrupció nagyobb, mint a vizsgált országok átlagos 
értéke. Hasonlóan az adóráta és korrupciós index interaktív (szorzat) változóját használta Lackó [2003], 
[2004] különbözõ munkapiaci szegmensek relatív nagyságának magyarázatában. 
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4. táblázat 
Regressziós függvények az önfoglalkoztatók rátájára 

Függõ változó 

Magyarázó változó nem fizetõ családtag 
önfoglalkoztató + önfoglalkoztató 

(1) (2)* (3)** (4) (5)* (6)** 

ADOEK 0,13 –0,03  0,11 0,005 
(2,66) (–0,58) (2,70) (0,13) 

VALLADO 0,17 0,12  0,12 0,08 
(3,04) (2,13)  (3,26) (2,64) 

KORRUPCIOS index –2,21 –1,31 
(–6,47)  (–4,63) 

SEGELY –0,15 0,006 –0,058 –0,083 0,004 –0,025 
(–4,79) (0,15) (–2,27) (–3,15) (0,15) (–1,13) 

AGR 1,37 1,03 1,1 1,05 0,88 0,88 
(8,82) (6,00) (7,24) (9,37) (8,13) (8,13) 

ADOEK × KORRUPCIO 0,042 0,042 
(2,67) (2,74) 

VALLADO × KORRUPCIO 0,15 0,087 
(5,72) (4,53) 

Vakváltozók az évekre igen igen igen igen igen igen 
n 107 107 107 113 113 113 
R2 0,75 0,79 0,82 0,71 0,74 0,77 
RMSE 4,38 4,05 3,78 3,62 3,44 3,28 
Módszer INST INST INST INST INST INST 

* Az egyenletek a korrupciós indexet is tartalmazzák. 
** Az egyenletek az interakciós változót tartalmazzák. 

korrupcióval nagyobb arányú önfoglalkoztatást hoz létre, illetve tart fenn, és fordítva. 
A munkanélküli-segély bõkezûségének az önfoglalkoztatást visszatartó hatása különösen 
a nem fizetett családtagok esetében érvényesülhet, mivel az ezekkel a tagokkal kibõvített 
önfoglalkoztatók esetében látunk szignifikánsan negatív együtthatót. 

Most rátérünk a korábban tapasztalt „rejtélyekre”, amelyeket mind a munkanélkülisé
gi, mind pedig a foglalkoztatási ráták nemek szerinti felbontása után tapasztaltunk. Egy
felõl azt láttuk, hogy a férfiak munkanélküliségi rátája kevésbé, míg a nõi munkanélkü
liségi ráta sokkal erõsebben érzékeny a korrupciós index nagyságára. Másfelõl a férfiak 
foglalkoztatási rátájának magyarázatában azt tapasztaltuk, hogy az a vállalkozói adóráta 
változására egyáltalán nem reagál. 

A „rejtélyek” feloldódnak, ha figyelembe vesszük azokat az eredményeket, amelyeket 
az önfoglalkoztatottak aránya esetében kaptunk. Az OECD-országok at illetõen a statisz
tikai adatok igazolják, és számos elemzõ tanulmány mutatja, hogy az önfoglalkoztatóvá 
válás valószínûsége a férfiak esetében sokkal nagyobb, mint a nõk esetében (lásd 
Blanchflower [2000], Blanchflower–Oswald [1998]). Az élet és a megélhetés alapegysé
ge a család, ahol a férfiak keresete kritikus az egész család szempontjából. Ez a feltétel 
már meghatározza azt a különbséget, amely a férfi és a nõi foglalkoztatáshoz fûzõdõ 
magatartás között fennáll. Vizsgálataink eredményei azt sugallják, hogy ha a magas adó
ráták magas korrupcióval párosulva – és így rosszabb foglalkoztatási feltételeket teremt-
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ve – az alkalmazotti státust kevésbé vonzóvá és kevésbé elérhetõvé teszik, akkor a nõk 
vagy a munkanélküliségi státust választják, és fogadják el, vagy nem fizetett kisegítõ 
családtagként dolgoznak, vagy teljesen elhagyják a munkapiacot. Hasonló körülmények 
mellett a férfiak mást választanak: abból a célból, hogy megõrizzenek bizonyos folyó 
(bejelentett) jövedelmet a család számára, nagyobb eséllyel válnak önfoglalkoztatóvá. A 
férfiak esetében tehát azért nem érvényesül a magas korrupció munkanélküliséget növelõ 
és foglalkoztatási rátát csökkentõ hatása, mert e hatásokat kioltja az a viselkedési minta, 
amely szerint a magas adóráta a magas korrupcióval karöltve vonzóbbá teszi számukra és 
a munkáltatók számára is az önfoglalkoztatói státust. 

Összefoglalás 

A tanulmány célja, hogy megmutassa: miként befolyásolják az adóráták, a korrupció 
szintje és a munkapiac különbözõ intézményi jellegzetességei a munkapiac különbözõ 
szegmenseinek relatív nagyságát a fejlett piacgazdaságokban. 

Az erre alapozott empirikus vizsgálatok megmutatták, hogy az adóráták és a korrup
ció – más munkapiaci intézményi jellemzõk mellett – lényeges tényezõk a munkapiac 
látható és nem látható szegmensei relatív nagyságának magyarázatában. E tényezõk 
országok közötti különbségei lényeges magyarázó erõvel rendelkeznek mind a munka
nélküliségi ráták, mind a foglalkoztatási ráták, mind pedig az önfoglalkoztatók arányá
nak és a rejtett gazdaság arányának országok közötti különbségei magyarázatában. Két 
munkapiaci szegmens – az önfoglalkoztatás és a rejtett gazdaság – esetében arra is fény 
derült, hogy az adórátáknak e szegmensek méretét növelõ hatásai nem függetlenek a 
korrupció szintjétõl. 

A potenciális férfi és nõi foglalkoztatottak a családban elfoglalt különbözõ státusuknak 
megfelelõen másként reagálnak az országonként különbözõ, illetve idõben változó felté
telekre. Ha a magas adóráták magas szintû korrupcióval párosulva az alkalmazotti státust 
kevésbé elérhetõvé és/vagy kevésbé vonzóvá alakítják, akkor a nõk inkább a munkanél
küliségbe menekülnek, vagy segítõ családtagként csatlakoznak az önfoglalkoztatókhoz, 
esetleg úgy döntenek, hogy elhagyják a munkapiacot. Ezzel szemben a férfiak, mivel 
többnyire tõlük várják a család eltartását, rendszerint komoly erõfeszítéseket tesznek, 
hogy önfoglalkoztatóvá váljanak, illetve azok maradjanak, s ezzel legalább részben meg
õrizzék státusukat a látható gazdaságban. 

Magas adórátákkal, korrupt környezettel vagy mindkettõvel szembesülve a potenciális 
foglalkoztatottak számára három egymástól nehezen szétválasztható, esetenként egymás
ba átnyúló „menedékhely” áll rendelkezésre. Ezek a menedékhelyek a munkanélküliség, 
az önfoglalkoztatás és a rejtett gazdaság. A potenciális munkavállaló a munkapiac e 
részei között mozog, sokszor kimutathatóan racionális magatartást követve. Például az 
önfoglalkoztatói szektorba való belépés vagy kilépés is hozzájárulhat a rejtett gazdaság 
növekedéséhez, mivel az önfoglalkoztatók számára könnyebb az adócsalás és adóelkerü
lés, mint az alkalmazottak számára. A magas vállalkozási adó magas szintû korrupcióval 
párosulva a munkavállalókat kiszoríthatja az alkalmazotti státusból, munkanélkülivé téve 
õket, vagy kényszerítheti õket, hogy önfoglalkoztatókká váljanak. Ezek a kényszervál
lalkozók gyakorlatilag még alkalmazottak, de a társadalombiztosítás szempontjából nin
csenek bejelentve. Az alkalmazotti státus ilyen átalakítása mind a munkaadók, mind a 
munkavállalók számára lehetõséget ad az adóelkerülésre és adócsalásra, de a tényezõk 
hasonló kombinációja (magas adó és kiterjedt korrupció) növelheti a nem foglalkoztatot
tak arányát is, akik az önfoglalkoztatókhoz hasonlóan hajlamosak arra, hogy a rejtett 
gazdaságban tevékenykedjenek. 
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Utaltunk arra, hogy a szakirodalom több ismert mûve (Johnson és szerzõtársai [1999], 
Friedman és szerzõtársai [2000]) arra a következtetésre jutott, hogy a gazdaság rejtett 
részének mértékét más tényezõk mellett nagy súllyal a korrupció súlya határozza meg. 
Kétségtelen, hogy ezzel kicsinyítették az adórátáknak tulajdonított súlyt, közvetett mó
don kifogva a szelet azok vitorlájából, akik a gazdaság átlátható mûködését, gyors növe
kedését, a magas foglalkoztatási arányt csak alacsony adók mellett tudják elképzelni. E 
cikk eredményei módosítják ezt a képet. Azt találtuk, hogy a munkapiacok alakulásában 
a korrupció mértéke sajátos szerepet játszik az adóráták mellett. A munkapiac szereplõi 
legtöbbször mind a két lényeges tényezõt „egymás mellett” figyelembe veszik, de a 
piacnak vannak olyan fontos szeletei (és itt az önfoglalkoztatói és a rejtett szektorra 
gondolunk), amelyek esetében a magas adókat a piac szereplõi önmagukban talán el is 
fogadnák, ha azok hasznos felhasználását nem tenné számukra kérdésessé a közélet tisz
taságát fertõzõ kis vagy nagy korrupció. 
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Függelék 

Változók, definíciók és az adatok forrásai 

Magyarázott változók 

A rejtett gazdaság aránya a hivatalos GDP százalékában. Forrás: Schneider–Klingmair [2004], 
Friedman és szerzõtársai [2000]. 

Munkanélküliségi ráta: a munkanélküliek száma a munkaképes népesség arányában, százalék. 
Forrás: KILM [2001]. 

Férfiak munkanélküliségi rátája: a férfi munkanélküliek száma a munkaképes férfinépesség ará
nyában, százalék. Forrás: KILM [2001]. 

Nõk munkanélküliségi rátája: a nõi munkanélküliek száma a munkaképes nõi népesség arányában, 
százalék. Forrás: KILM [2001]. 

Foglalkoztatási ráta: a foglalkoztatottak száma a munkaképes népesség arányában, százalék. For
rás: KILM [2001]. 

Férfiak foglalkoztatási rátája: a férfi foglalkoztatottak száma a munkaképes férfinépesség arányá
ban, százalék. Forrás: KILM [2001]. 

Nõk foglalkoztatási rátája: a nõi foglalkoztatottak száma a munkaképes nõi népesség arányában, 
százalék. Forrás: KILM [2001]. 

Önfoglalkoztatók és a nem fizetett családtagok számának aránya az összes foglalkoztatott számá
ban, százalék. Forrás: KILM [2001]. 

Önfoglalkoztatók számának aránya az összes foglalkoztatott számában, százalék. Forrás: KILM 
[2001]. 
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Magyarázó változók 

A változó neve A változó tartalma, mértékegysége Forrás 

AGR	 Mezõgazdasági foglalkoztatási ráta: a mezõ- KILM [2001]; 
gazdaságban foglalkoztatottak aránya az összes World Development 
foglalkoztatott arányában, százalék Indicators 2001 

ADOEK	 Adóék: a személyi jövedelemadó, valamint OECD [2001] 
a munkavállalói és munkáltatói társadalom
biztosítási járulékok összegébõl levonva 
a társadalmi transzfereket és ennek arányát 
véve a teljes munkaköltségben az egykeresõs 
kétgyermekes családok esetében 

JOVADO A legmagasabb jövedelmûek jövedelemadó- Friedman és 
rátája, százalék szerzõtársai [2000] 

VALLADO A törvény szerinti vállalkozási adó rátája, Friedman és szerzõtársai 
százalék [2000], KPMG 

Corporate tax database 

KORRUPCIO 10/korrupciós index: a korrupció szintje 
1-tõl (alacsony) 10-ig (magas) 

KORRUPCIOS index	 A korrupció szintje 10-tõl (alacsony) Transparency 
1-ig (magas) International 

SEGELY A munkanélküli-segélyfolyósítás összetett OECD [2002], 
mérõszáma: hét lehetséges munkanélküliségi Vodopivec és 
idõtartamhoz tartozó bruttó helyettesítési szerzõtársai [2005] 
arány súlyozott átlaga 

ILO Az országok parlamentjei által ratifikált Rama–Actecona [2002] 
ILO-szabályok száma 

KOORDINACIO A munkáltatók koordinációjának és a munka- Nickell és szerzõtársai 
vállalók koordinációjának centralizáltság- [2005], Riboud és 
fokozatai: 1-tól (alacsony) 3-ig (magas) együtt szerzõtársai [2002] 

SZAKSZERV Szakszervezeti sûrûség: a szakszervezethez Nickell és szerzõtársai 
tartozó bérbõl élõk aránya, százalék [2005], Riboud és 

szerzõtársai [2002] 

LEFED Lefedettség: a kollektív szerzõdéssel Nickell és szerzõtársai 
rendelkezõ munkavállalók aránya, [2005], Riboud és 
1: 25 százaléknál kisebb, 2: 26 és 69 százalék szerzõtársai [2002] 
között, 3: 70 százalék felett 

INFL Infláció rátája, százalék OECD [2000] 

GDP	 Egy fõre jutó GDP dollárban vásárlóerõ-paritáson OECD [2000] 
kifejezve 

Instrumentális változók 

Etnikai heterogenitás mértéke: értéke 0 és 1 között.

Az alkalmazott jog származása: 1, ha angol származású, 0 egyébként. A protestáns vallásúak


aránya a teljes népességben. 
Szélességi fok: az ország szélességi fokának abszolút értéke 0 és 1 értékek közé skálázva. 
Az instrumentális változók forrása: La Porta és szerzõtársai [1999]. 


