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ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék

MIKROÖKONÓMIA II.

B

3. hét

Tényez®piacok és jövedelemelosztás 3. rész

K®hegyi Gergely

A tananyagot készítette: K®hegyi Gergely
Jack Hirshleifer, Amihai Glazer és David Hirshleifer (2009) Mikroökonómia. Budapest, Osiris Kiadó,
ELTECON-könyvek (a továbbiakban: HGH), illetve Kertesi Gábor (szerk.) (2004) Mikroökonómia el®-
adásvázlatok. http://econ.core.hu/∼kertesi/kertesimikro/ (a továbbiakban: KG) felhasználásával.

Egyensúly a tényez®piacokon

A munkapiac

Munkapiaci egyensúly
Aggregált munkakeresleti (DL) és aggregált munkakínálati (SL) görbék metszéspontja. Egyensúlyi bér:
hL∗ Foglalkoztatás: L∗

Munkapiaci egyensúlyt befolyásoló tényez®k

• Keresletoldali hatás

� A technológia. Az egyes er®források határtermékfüggvényét (külön-külön) és a közöttük lév®
kiegészít® viszony szorosságát a m¶szaki fejlettség szintje határozza meg.

� A végs® termékek iránti kereslet. A fogyasztói preferenciák intenzitásától függ, hol húzódnak a
végs® termékek keresleti görbéi, és ez közvetve hat az egyes termékek el®állításához felhasznált
er®források határtermék-bevételi görbéire is.
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� A kiegészít® vagy helyettesít® ráfordítások kínálata. Egy er®forrás határtermékét (a kiegészít®
viszony szorosságától függ® mértékben ) befolyásolja, hogy más ráfordításokból mennyi áll
rendelkezésre.

• Kínálatoldali hatás

� Preferenciák. Az er®forrás-kínálati görbék alakja függ attól, hogy a munkavállalók hogyan
viszonyulnak a munka és a szabadid®, illetve a különböz® munkakörök, foglalkozások közötti
választáshoz.

� Vagyon. Az emberek preferenciáit nagymértékben befolyásolja a vagyonuk nagysága. A gazda-
gabbak általában a tulajdonukban lév® er®források nagyobb részét tartják fenn saját céljaikra.
Tehát minél nagyobb egy tulajdonos vagyona, ceteris paribus annál kevesebbet kínál fel az
er®forrásból a piacon.

� Demográ�a. A népesség nagysága, valamint nem és kor szerinti összetétele szintén hat a
munkaer®-piaci kínálatra, s®t vélhet®en a föld és más er®források kínálatára is. (Emlékezzünk
a fekete halál el®z® fejezetben tárgyalt példájára!)

� Társadalmi er®k és jogszabályok. Számos olyan munkakör létezik, amelyet nem tölthettek be
n®k a történelem folyamán (és részben még ma sem). A gyermekmunkát is régóta törvények
szabályozzák. De sokszor hasonló szabályok (például környezetvédelmi el®írások) korlátozzák
a föld és más nem humán er®források piaci értékesítését is.

Növekv® bérkülönbségek lehetséges okai

A bérkülönbségek változásai az Egyesült Államokban, 1963�1989 (1963=100)

Év 90. percentilis Medián 10. percentilis

1963 100 100 100
1969 120 120 120
1975 120 117 110
1981 126 119 102
1987 139 122 98
1989 140 120 94

Forrás: Hirschleifer et al., 2009, 516.

Lehetséges magyarázatok:

• Nemzetközi verseny. Az utóbbi évtizedekben a nemzetközi kereskedelem el®tti akadályok csökken-
tek. A kereskedelem b®vülése és a vele együtt járó növekv® nemzetközi munkamegosztás hatására
világszerte emelkedtek a reáljövedelmek. Vannak azonban csoportok, amelyek rosszul jártak. A
képzetlen, alacsony bér¶ amerikai munkásoknak például ma a szintén képzetlen, de még keveseb-
bet keres® kínai, indiai és másutt él® munkásokkal kell versenyezniük. Ugyanakkor a magasan
képzett amerikai alkalmazottak számára is versenyt támasztanak a hasonlóan jól képzett, de ala-
csonyabb bér¶ japán vagy német társaik. Nem egyértelm¶ tehát, hogy önmagában a kereskedelem
szabadabbá válása valóban növelte volna a bérkülönbségeket az Egyesült Államokon belül.

• Technológiai változások. A számítógépek és a használatukkal együtt járó változások hatására meg-
n®tt a kereslet a m¶szaki képzettség, az alkalmazkodóképesség és az analitikus készségek iránt. Az
alacsonyan képzett munkások, akik személyes tulajdonságaikon, például türelmükön és az izom-
erejükön kívül nem sokat kínálhatnak a piacon, mindebb®l nem sokat pro�táltak (fogyasztóként
természetesen igen). Ugyanakkor az amerikai dolgozók iskolázottságának növekedésével a kínálati
oldalon b®vült azoknak a köre, akik képesek a számítógépeket és más új technológiai eszközöket
kezelni. Mivel a magasan képzett munkásoknak mind a kereslete, mind a kínálata n®tt az ala-
csonyan képzett dolgozókéhoz képest, ezért a technológiai változások bérkülönbségekre gyakorolt
nettó hatása nem egyértelm¶.

• Bevándorlás. A közelmúltban számos kivétel ellenére túlnyomórészt alacsonyan képzettek vándo-
roltak be (f®ként Latin-Amerikából és Ázsiából). Belépésük az Egyesült Államok munkaer®piacára
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csökkentette a béreket a jövedelemeloszlás legalsó régiójában, és a termelési tényez®k közötti kiegé-
szít® viszonyok miatt, feltehet®en növelte a kereseteket a legfels® régióban. A bevándorlás tehát
egyértelm¶en növelte a bérek közötti egyenl®tlenségeket az Egyesült Államokban. (A népességmoz-
gás ugyanakkor jellemz®en csökkentette a bérkülönbségeket az Egyesült Államok és más országok
� például Mexikó vagy India � között.)

• A szakszervezetek gyengülése. A tényez®piaci kartellként fellép® szakszervezetek általában a bérek
emelését érik el. Az elmúlt évtizedekben a szakszervezetek tagsága jelent®sen megcsappant, és
így mérsékl®dött a bérekre gyakorolt nyomásuk is. A szakszervezetek azonban els®sorban olyan
munkásokat képviselnek, akik a béreloszlás közepén vagy még feljebb helyezkednek el.Ezért a szak-
szervezetek visszaszorulása nem lehet az oka annak, hogy az alacsony bér¶ek helyzete romlott. Két
további spekulatív magyarázatot is érdemes megemlítenünk:

• �A gy®ztes mindent visz� típusú piacok. E magyarázat szerint a munkások számos tevékenységi
körben egyre gyakrabban versenyeznek néhány nagy jutalomért sok kisebb helyett. Régebben a
kisebb városok operaházakat, tornaegyesületeket, számtalan üzleti és nem üzleti vállalkozást tar-
tottak el, amelyek mára nagyrészt elt¶ntek. A jobb közlekedési és kommunikációs lehet®ségeknek
köszönhet®en ma már a fogyasztókat mindenütt világszínvonalú vállalatok szolgálják ki, és szu-
persztárok szórakoztatják. A kevésbé tehetségesek lehet®ségei ennek következtében besz¶kültek.
(Vegyük észre, hogy e gondolatmenet alapján arra számíthatunk, hogy a közepes tehetség¶ek, nem
pedig a legkevésbé tehetségesek jövedelmei csökkennek.)

• A b®vül® lehet®ségek paradoxona. Egy olyan, a mobilitást széls®ségesen korlátozó társadalomban,
ahol születésénél fogva mindenki csak a saját társadalmi osztálya el®tt nyitva álló foglalkozások
közül választhat, a valódi tehetségek eloszlása többé- kevésbé egyforma a társadalom minden szint-
jén. Ilyen körülmények között a legalsó rétegek tagjai például csak hordárok vagy szolgák lehetnek,
de a tehetségesebbekb®l els®rangú hordárok és portások válnak. A fogyasztók ennek megfelel®en
hajlandók többet �zetni nekik. Egy szabadabb, több munkalehet®séget elérhet®vé tev® társadalom-
ban viszont a legkiválóbbak gyorsan felfelé lépnek a társadalmi ranglétrán, és elhagyják a legalsóbb
társadalmi réteget. A lehet®ségek megnyílása tehát azzal a következménnyel jár, hogy az id® el®-
rehaladtával a társadalom legalján �hátrahagyottak� egyre kevesebb piacképes készségekkel fognak
rendelkezni.

Monopóliumok a tényez®piacokon

Szakszervezetei tagság a magán- és közszektorban (millió alkalmazott, illetve a szakszervezetei tagok
aránya)

1983 2002

összes alk. szaksz. tag összes alk. szaksz. tag

mf® mf® % mf® mf® %

Magánszektor 71,2 11,9 17 100,6 8,7 8
Közszektor 15,6 5,7 37 19,4 7,3 38

Forrás: Hirschleifer et al, 2009, 520.

Funkcionális jövedelemelosztás

Hagyományos osztályozás: munka, t®ke, föld

• FÖLD VERSUS T�KE A földet hagyományosan a �talaj természetes és kimeríthetetlen termé-
keny erejeként� de�niálták. A t®két pedig, a földdel szembeállítva, �a termeléshez felhasznált
megtermelt eszközként�. A talaj �ereje� (term®képessége, domborzati jellemz®i, földrajzi helyzete)
azonban sokszor az emberi tevékenység eredménye. Emberi er®feszítésre volt szükség Amerika óri-
ási földterületeinek felfedezéséhez vagy éppen Anglia lakatlan mocsarainak lecsapolásához. De a
kultúrtájak termékenységének fenntartása is folyamatos emberi er®kifejtést és áldozatot igényel.
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Azt gondolhatnánk, hogy a föld és a t®ke a kínálatában különbözik: míg a föld mennyisége rög-
zített (a kínálati görbéje függ®leges), a termeléssel el®állított t®ke kínálati görbéje emelked®. A
föld kínálata azonban nem teljesen rögzített. Egyfel®l, a magasabb árak hatására n®het is, akár
az óceántól is elhódítható. Másfel®l, a talaj erodálódhat, ha megóvása nem ki�zet®d®.De még ha
a föld nagysága �zikai értelemben állandó lenne, a piacon megjelen® kínálata akkor is reagálna az
árak változására, mivel a tulajdonosaik mindig dönthetnek úgy, hogy fenntartják saját céljaikra.

• MUNKA VERSUS T�KE A munka és a t®ke �funkcionálisan� szintén nem különböztethet® meg
egymástól. Egy modern társadalomban az emberek nem a nyers munkaerejüket értékesítik, hanem a
képzettségükön és a tapasztalataikon alapuló munkavégzési kapacitásukat. Egy munkás t®kéjének
tehát nemcsak egy szerszám, hanem a képzettsége (az �emberi t®kéje�) is része lehet. Tehát az
emberek képessége arra, hogy hasznos munkát végezzenek, ugyanolyan �megtermelt eszköz�, mint
bármelyik gép.

Jövedelemforrások Nagy-Britanniában (a népesség fels® 10 százalékában)

Angila és Wales Egyesült Királyság
1867 1972-1973

Földjáradék 13 1
Befektetések hozama 69 15
Munkajövedelem 18 84
Összesen 100 100

Forrás: Hirschleifer et al, 2009, 523.

T®ke, hozam, kamat

A különböz® vagyonelemek értékei a 15 déli tagállamban, 1860. évi árfolyamon, millió dollárban

Az ingatlanok és személyek vagyontárgyak értéke 8644
A mez®gazdasági földterületek értéke 2550
A használatban lév® gépek, berendezések értéke 104
Az él®állat-állomány értéke 515
A felszabadított rabszolgák értéke 3685
Összesen 15498

Forrás: Hirschleifer et al, 2009, 525.

Reált®ke 6= T®keérték

1. De�níció
Reált®ke (vagy t®kejavak): a termel®szolgáltatások �zikai forrásait nevezzük: a földet, az épületeket, a
munkaer®t stb.

2. De�níció
T®keérték: A reált®ke értéke.

Vagyontárgy hozama:

• Készpénzáramlás (Cash-Flow): zA

• T®keérték (eszköz ára): pA

• A t®keérték várható változása (fel- vagy leértékel®dését) az év folyamán: ∆pA

• Hozam (rate of return, ROR):

RORA =
zA + ∆pA

pA

1. Állítás
Egyensúlyban minden vagyontárgy hozama egyenl®

RORA = RORB = . . . = r
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1. Következmény
A kamat nem egy bizonyos, t®kének nevezett tényez® hozama. Ehelyett a kamat és a t®ke közötti összefüg-
gés a következ®: piaci egyensúlyban a kamatláb egyenl® minden egyes eszköznek (vagyontárgynak), avagy
termelési tényez®nek a saját t®keértékére vetített hozamával. Más szóval, a kamatláb egy tetsz®leges er®-
forrás nettó éves bevételének (a fel- vagy leértékel®déssel korrigált készpénzáramlásnak) és az er®forrás
árának a hányadosa.

Gazdasági járadék

Gazdasági járadék
Egy egy tetsz®leges ráfordítás többlethozama.

6


