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• Adózás 

 

• Minimálbér-szabályozás 

 

• Munkanélküli biztosítás 

 

• Kollektív alku 

 

• A kollektív alkudozás tovagyűrűző hatásai 

 

• Konfliktusok, sztrájk 



Adók 



A munkáltatókra kivetett béradó 
(rugalmas munkakínálat) 

S,D 

Nettó bér 



A munkáltatókra kivetett béradó 
(rugalmas munkakínálat) (folyt.) 

S,D 

Nettó bér 

A nettó bér – első lépésben – 

nem változik, a munkaköltség 

megnő  a keresleti görbe 

adott nettó bér mellett befelé 

tolódik 



A munkáltatókra kivetett béradó 
(rugalmas munkakínálat) (folyt.) 

Csökkenő foglalkoztatás és 

kibocsátás, csökkenő nettó 

bér 

S,D 

Nettó bér 



A munkáltatókra kivetett béradó 
(rugalmatlan munkakínálat) 

S,D 

Nettó bér 



A munkáltatókra kivetett béradó 
(rugalmatlan munkakínálat) (folyt.) 

S,D 

Nettó bér 



A munkáltatókra kivetett béradó 
(rugalmatlan munkakínálat) (folyt.) 

A teljes adó a 

munkavállalókra 

terhelődik alacsonyabb 

nettó bér formájában 

S,D 

Nettó bér 



A munkáltatókra kivetett béradó 
(majdnem végtelenül rugalmas munkakínálat) 

S,D 

Nettó bér 



A munkáltatókra kivetett béradó 
(majdnem végtelenül rugalmas munkakínálat) (folyt.) 

S,D 

Nettó bér 

Csökkenő foglalkoztatás 

és kibocsátás, alig 

csökkenő nettó bér 



• Következtetés: az adó nem egyik vagy a másik felet, 
hanem a közöttük folyó tranzakciót terheli 

 

• A tényleges teherviselés mértéke és formája a 
rugalmasságoktól függ  

 

• A tipikus esetben, rugalmas kereslet és kínálat esetén az 
adóterhet a munkáltató át tudja hárítani a 
munkavállalókra alacsonyabb nettó bér formájában 
(viszonylag gyorsan, a becslések szerint: 1-4 év alatt) 

 

• És viszont: az adó- és járulékcsökkentés 
keresletélénkítő hatását mérsékli a nettó bérek 
emelkedése 



Minimálbér 



Minimálbér-szabályozás 
tiszta verseny 

A kompetitív esetben w*>w 

minimálbér esetén csökkenő 

kereslet és növekvő kínálat. 

A bér nem tud csökkenni  

tartós egyensúlytalanság, 

munkanélküliség 

w 

w* 



Minimálbér-szabályozás 
monopszónium 

Pro memo: 

45

Monopszónium: optimális w

MEL

MRPL

w

L

S

A

B
wB

LA

wA

LA számú munkavállaló 

foglalkoztatásához 

elegendő wB bért fizetni

Az optimum B[wB, LA]

AB = monopszonjáradék

forrása

Bonyodalmak: Monopszónium



Minimálbér-szabályozás 
nem diszkrimináló monopszónium 

A munkaerő-határkiadás 

egészen S-ig: w* 

 

A következő munkás 

felvételéhez már emelni kell 

a bért (mindenkiét) 

 

A foglalkoztatásra 

vonatkozó optimumfeltétel 

(MRPL=MEL) nem változott 

 

Növekvő minimálbér  

növekvő foglalkoztatás  

w 

w* 

w 

L 

MRPL 

S 

MEL 



Minimálbér-szabályozás 
nem diszkrimináló monopszónium (folyt.) 

Nagy minimálbér-emelés: 

 

A munkaerő-határkiadás 

egészen S-ig: w* 

 

A következő munkás 

felvételéhez már emelni kell 

a bért (mindenkiét) 

 

A foglalkoztatásra 

vonatkozó optimumfeltétel 

(MRPL=MEL) nem változott 

 

Növekvő minimálbér  

csökkenő foglalkoztatás  

w 

w* 

w 

S 

MRPL 

L 

MEL 



Minimálbér-szabályozás 
nem diszkrimináló monopszónium (folyt.) 

• Helyi foglalkozási részpiacokon és/vagy 
összejátszás esetén a vállalatok bizonyos fokú 
monopszon-hatalommal rendelkeznek 

 

• A minimálbér-emelések foglalkoztatási hatása ezért 
– elvileg – kiszámíthatatlan 

 

• Néhány tanulmány valóban talált pozitív hatásra 
utaló jeleket (gyorséttermek New Jersey-ben) 

 

• Az empírikus kutatások többsége negatív hatást 
mutat ki 

 



Munkanélküli-biztosítás 



• A munkanélküli-biztosítás még akkor is növelheti 
a munkavállalók jólétét, ha a segélynek van 
ellenösztönző hatása  érdemes létrehozni, ha 
igaz is, hogy bizonyos fokú munkanélküliséget 
generál 

 

• A munkanélküli-biztosítás nem keverendő össze 
a munkakínálat esetében tanulmányozott jóléti 
transzferekkel! 



Nincs munkanélküli segély 

y

Munkanélküliség 

esetén 

Munka esetén 

w 

Átlagos 

jövedelem 

0 

y biztos jövedelem haszna 

Haszon 

Jövedelem 

bizonytalan jövedelem haszna 

(az U(0) és U(w) hasznosságok súlyozott átlaga) 

y

Ha nincs biztosítás, a munkavállaló y=(1–u)w jövedelemhez és  

uU(0)+(1–u)U(w)<U(y) haszonhoz jut, ahol u a munkanélküliség kockázata 



Van munkanélküli segély 

 * A feltétel: (1–u)tw = ub 

** A feltétel: ub + (1–u)w(1–t) = (1–u)w   

w

b

u

u
t

1

A rendszer 

adó esetén önfinan- 

szírozó*, azonos 

átlagjövedelmet 

nyújt**, ugyanakkor 

a kisebb variancia 

miatt a jövedelem 

biztos egyenértéke 

magasabb. 

w 

Segély 

nélkül 

y 

Segéllyel 

b (1–t)w 



Ellenösztönzés 

Segély  magasabb munkanélküliség. Növeljük meg az adót a biztosító 

kártalanítására! Még mindig lehetséges olyan y*<y, amire a haszon 

magasabb, mint a biztosítás nélkül elérhető haszon! 

w 

Segély 

nélkül 

y 

Segéllyel 

b (1–t)w y* 



A rendszer piaci alapon nem jön létre a kontraszelekció és a 
káresemények korreláltsága miatt  kötelező biztosítás 

 

Technikák arra, hogy az ellenösztönző hatás ne legyen nagyon erős:  

 

• Nincs kártérítés kis kárra  a segélyfizetés késleltetése 

 

• Szándékos károkozás szankcionálása  önkéntes kilépők kizárása 
vagy segélyük késleltetése, állást nem keresők és feketén dolgozók 
kizárása 

 

• Önrész  az elveszített bérnél 30-60%-kal alacsonyabb segély 

 

• Kockázathoz igazítás (experience rating): 
– munkavállalók: nincs, diszkriminatív lenne  

– munkáltatók: van, például az USA-ban 



Kollektív alkudozás 



Miről és hogyan folyik az alku? 

• Monopol-szakszervezet: meghatározza a bért,  
a foglalkoztatásról a vállalat dönt 

 

• Béralku (right to manage): a felek a bérről alkudoznak  
a rezervációs profit és rezervációs bér szintjei között,  
a foglalkoztatásról a munkáltató dönt 

 

• A kimenetek mindkét esetben a keresleti görbén vannak 

 

• „Hatékony alku”: a felek a bérről és a foglalkoztatásról is 
alkuba bocsátkoznak 

 

• Hogyan befolyásolja a hatékony alku a munkakeresletet? 



„Hatékony alku” 
(szimultán foglalkoztatási és béralku, McDonald–Solow 1981.) 

• Akkor alakulhat ki, ha a szakszervezet a 
munkában nem lévőket is képviseli (szakmai, 
„céhes” szakszervezetek) 

 

• A szakszervezet preferenciáit a szakszervezeti 
közömbösségi görbék írják le 



w 

L 

U1 

U2 

U3 

Szakszervezeti közömbösségi görbék 1. 

„Önző”, csak a 

bennfentesek érdekeit 

képviselő szakszervezet 

 a hasznosság csak a 

bértől függ 

 

Béralku, a kimenetek a 

keresleti görbén lesznek 



Szakszervezeti közömbösségi görbék 2. 

A hasznosság a bértől és a 

foglakoztatástól is függ 

 

Hogyan folyik az alku 

ebben az esetben? 

w 

L 

U1 

U2 

U3 



Szimultán foglalkozási és béralku 

Ha a bér w’, a vállalat az A pontot 

választaná.  

 

Csakhogy: 

 

Mindkét fél jobban járna, ha 

elmozdulnának a kék halacskába!  
(Leontyev 1946) 

 

A vállalat magasabb profithoz,  

a szakszervezet magasabb 

hasznossághoz jutna! 

 

w 

L 

A 
w’ 



Szimultán foglalkozási és béralku (folyt.) 

A kimenetek a (fekete színű) 

szerződési görbén lesznek 
 

A keresleti görbén lévő A 

választáshoz képest: magasabb 

foglalkoztatás, alacsonyabb bér 
 

Pareto-javítás, de csak a két 

alkudozó fél számára 
 

A görbe alakja változatos lehet: 

lejtő, függőleges, emelkedő 
 

Lehetségesek azonos irányú 

változások a bérben és a 

létszámban, ha változik a felek 

alkuereje 

w 

L 

A 
w’ 



A szerződési görbe elmozdulásai  

Hogy mi történik a konjunktúraciklusban, amikor egyidejűleg javul (romlik) 

w* és az üzleti környezet, az a két hatás viszonylagos erejétől függ, nehezen 

megjósolható.  

 

McDonald-Solow (1981): valószínűleg az utóbbi hatás erősebb  erős 

hullámzások a foglalkoztatásban, kisebbek a bérben  

w* 

w** 

Magasabb rezervációs bér 

Jobb üzleti kilátások (magasabb MRPL) 

Eredeti szerződési görbe 

w 

L 

D 
D’ 



Kollektív alku 
Tovaterjedő hatások 



• Szinte minden OECD-országban folyik 

kollektív alku 

 

• A lefedettség azonban ritkán teljeskörű 

(20–80%) 

 

• Két szektor (szervezett – nem szervezett) 

esetén nem szándékolt mellékhatások 



• Átterjedő hatások 
 Spillover effects 

 

• Szakszervezeti fenyegetés 
 Union threat effects 

 

• Sorállásos munkanélküliség 
 Wait unemployment 

A nem szándékolt következmények 

alapmodelljei 



Átterjedő hatás 
(Spillover effect) 

A szervezett szektorból kiszoruló dolgozók a nem szervezett 

szektorban próbálnak állást találni. Megnő a kínálat. Az új egyensúlyban 

az eredetinél magasabb a foglalkoztatás és alacsonyabb a bér. 

A megfigyelt bérkülönbség: w1– 1. A szervezett dolgozók bérnyeresége (w1–w0) a megfigyeltnél kisebb) 

Szervezett Nem szervezett 

DE 

S0 S1 

w1 

w0 
w1 

DE 

w0 

S 

D D 



Szakszervezeti fenyegetés 
(Union threat) 

A nem szervezett szektor munkáltatói a szakszervezet-szerveződés 

megelőzésére emelik a bért. Munkanélküliség keletkezik – és marad 

fenn – a megnövekedett kínálat és a merev bér ( 1) miatt.   
 

Megj: a szakszervezet-szervezés költségei miatt 1<w1 bér is elegendő. 

A megfigyelt bérkülönbség: w1– 1. A szervezett dolgozók bérnyeresége ennél nagyobb: w1–w0 

w1 

DE 

DE 

S0 
S1 

w0 

w1 

w0 

w1 

wC 

Szervezett Nem szervezett 



Sorállásos munkanélküliség 
Wait unemployment 

A szervezett szektor dolgozói a szektorban maradnak munka- 

alkalomra várva. Kilépések a nem szervezett szektorból a szervezett szektor 

magasabb bérei miatt. Ott bérnövekedés a kínálatcsökkenés miatt. A szervezett 

szektorban a megállapodások miatt a bér nem csökken  munkanélküliség 

A megfigyelt bérkülönbség: D = w1–w1. A szervezett dolgozók bérnyeresége (H = w1–w0) ennél  

(nagyobb), mert H–D = 1–w0 >0, ha w0 = 0 

w1 

DE 

S0 
S1 

w0 

w0 

w1 

DS 

DS 

Szervezett Nem szervezett 



Konfliktusok, sztrájk 



Közvetítés 
(Traditional & Final-Offer Arbitration) 

• Hagyományos: a közvetítő dönt 
 Ha a felek arra számítanak, hogy a közvetítő a két ajánlat átlaga körüli bért választ, 

hajlamosak lesznek szélsőséges ajánlatot tenni  

 

• Utolsó ajánlat szerinti: a közvetítő egyik 

vagy másik fél utolsó ajánlatát 

választhatja 
 Középre vonzza az ajánlatokat, ugyanakkor kizárja a kompromisszumot 



Sztrájk 
w 

idő 

A szakszervezet követelése (K) 

A munkáltató ajánlata (A) 

t 

Hicks (1934), Card-McConnell (1989) 

Minden ami felfelé forgatja K-t és/vagy lefelé forgatja A-t, növeli a 

sztrájk hosszát. A sztrájkok hosszabbak: 

• fellendülésben 

•  külső segélyezés esetén 

•  ha a termék kereslete árrugalmatlan 

•  ha van mód készletgyűjtésre 


