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MUNKAGAZDASÁGTAN 

13. hét 

Egyensúly heterogén 
munka esetén 

Köllő János 

•A korábbiakban homogén, vagy csak a képzettségükben különböző munkavállalókról, 

és egyforma, vagy csak a bérek szintjében különböző munkahelyekről esett szó 

•Valójában a vállalatok javadalmazási csomagokat kínálnak: alacsonyabb vagy 

magasabb béreket, jobb vagy rosszabb munkakörülményeket, kisebb vagy nagyobb 

elbocsátási kockázatot stb. 

•A munkavállalóknak a bérre és más előnyökre-hátrányokra vonatkozó preferenciái 

különböznek 

•Hogyan találnak egymásra az összhasznukat maximalizáló munkavállalók és a 

különböző javadalmazási csomagokat kínáló, profit- maximalizáló vállalatok? 

•A kulcs a kiegyenlítő bérkülönbségek fogalma. Általánosan: az előnyök ára, vagy a 

hátrányokért nyújtott kompenzáció, más bérmeghatározó tényezőket azonosnak véve 

•Itt a nem pénzbeni hátrányokat kiegyenlítő bérkülönbségeket tárgyaljuk, a baleseti 

kockázat példáján 
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Feltevések 

1. A munkavállalók hasznosságot  maximalizálnak 

Ugyanazon személy is lehet közömbös egy jól fizető és rossz munkafeltételeket kínáló, 

illetve egy rosszul fizető, de kellemesebb munkahely közötti választásban 

(helyettesíthetőség) 

Az eltérő preferenciák miatt egyesek inkább az előbbi, mások az utóbbi típusú 

munkahelyeket részesítik előnyben (szelekció) 

Következmény: nem a béreknek, hanem a nettó előnyöknek kell kiegyenlítődniük 

2. A munkavállalók jól informáltak 

Ismeretlen kockázatok esetén nem működnek a kiegyenlítő bérkülönbségeket létrehozó 

mechanizmusok 

Például: az azbeszt és a rádióaktivitás 40-50 évvel ezelőtt, ismeretlen kemikáliák ma 

A hátrányok és kockázatok megismerésének időpontja (belépés előtt vagy után) a 

kiegyenlítő bérkülönbségek kialakulása szempontjából nem perdöntő  

Kevesebb jelentkező vagy több kilépő ugyanúgy rákényszerítheti a vállalatot a bérek 

emelésére 

3. A mobilitásnak köszönhetően a munka-vállalóknak van választási lehetőségük 

A kiegyenlítő bérkülönbségek nem alakulhatnak ki, ha a munkavállalók nem 

mozoghatnak az eltérő jellegű munkahelyek között 

A kilépések és a piaci súrlódások miatt (majdnem) mindig vannak elérhető állások, és 

hosszabb időszakban a választási lehetőségek viszonylag szélesek* 
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Empirikus jelentősége? 

•A gondolat régi, első szisztematikus tárgyalása Adam Smith A nemzetek gazdagsága 

11. fejezetében 

•Az empirikus ellenőrzés azonban nehéz 

•A ceteris paribus feltétel miatt nagy egyéni vagy vállalati minták többváltozós 

elemzésére van szükség. Kutatások csak a hetvenes évek eleje óta 

•Az elmélet csak úgy tesztelhető, ha általánosan hátrányosnak vagy előnyösnek 

tekintett munkahelyi jellemzők kereseti hatását vizsgáljuk. Számos attribútum értékelése 

egyénenként eltér  

Munkavállalói preferenciák 

Baleseti kockázat

Bér

U1

U2

U3

J

K

Baleseti kockázat

Bér

U1

U2

U3

J

K

Közömbösségi görbék

Szintek: U3 > U2 >U1

Ugyanazon személy is 

lehet közömbös J és K

között

Konvexitás: a magas 

kockázat csökkentéséért 

hajlandóak vagyunk 

többet áldozni, mint az 

alacsony kockázat további 

csökkentéséért

A közömbösségi görbék sajátos alakját az magyarázza, hogy itt az egyik tengelyen valami „rosszat” mérünk!
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Különböző munkavállalói preferenciák 

Munkáltatói azonosprofit-görbék 

Baleseti kockázat

Bér

Sanyi

Aranka

Baleseti kockázat

Bér

Sanyi

Aranka

Kockázatkerülés

Aranka erősen, Sanyi 

kevésbé kockázatkerülő

Arankát nagyobb 

béremelkedés kompenzálja 

ugyanakkora kockázat-

emelkedésért, és többet 

enged a bérigényéből, ha a 

kockázat csökken

A kockázat csak költségek 

árán mérsékelhető, a 

profitszint megtartásához 

a bért csökkenteni kell

Ha a kockázatmérséklés 

csökkenő hozadékú: 

konkáv izoprofit görbék

Baleseti kockázat

Bér
<0

>0

=0

Baleseti kockázat

Bér
<0

>0

=0

Adott w bér mellett R1

biztonsági szint még 

veszteség nélkül 

megvalósítható, R2 már 

veszteséget implikál

Baleseti kockázat

Bér
<0

>0

=0

R1R2

w

Baleseti kockázat

Bér
<0

>0

=0

R1R2

w
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Különböző munkáltatói zérusprofit-görbék 

R2 kockázati szint w bér 

mellett még veszteség 

nélkül megvalósítható, 

w* bér már veszteséget 

implikál

Baleseti kockázat

Bér
<0

>0

=0

R2

w*

w

Baleseti kockázat

Bér
<0

>0

=0

R2

w*

w

K-tól balra:

a fűrésztelep a kockázat 

alacsonyabb szintjét csak 

nagyon nagy béráldozattal 

érheti el a =0 feltétel 

mellett

K-tól jobbra:

A fűrésztelepet magas 

kiadásoktól mentesíti, ha 

magasabb baleseti 

kockázatot enged meg 

jelentősen emelheti a bért 

=0 feltétel mellett

Baleseti kockázat

Bér
Fűrésztelep

Pékség

=0

=0

K Baleseti kockázat

Bér
Fűrésztelep

Pékség

=0

=0

K
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Versenyképes ajánlatok 

Munkahely-munkavállaló párosítások 

K-tól balra:

Azonos baleseti kockázat 

mellett a pékség többet 

fizet

K-tól jobbra:

Azonos baleseti kockázat 

mellett a fűrésztelep 

többet fizet

Baleseti kockázat

Bér
Fűrésztelep

Pékség

=0

=0

K

Baleseti kockázat

Bér
Fűrésztelep

Pékség

=0

=0

K

Baleseti kockázat

Bér
Fűrésztelep

Pékség

=0

=0

K

Következmény: a fűrésztelepnek nem is érdemes K-nál alacsonyabb kockázatra 

törekednie: csak a jól fizető, balesetveszélyes munka tartományában versenyképes

A kockázatkerülő munkavállaló

számára a rosszabbul fizető, de 

kevésbé veszélyes ajánlat a 

vonzó, és ezt olyan cég nyújtja, 

amelyik a kockázatot olcsón 

tudja mérsékelni

A kevésbé kockázatkerülő a jól 

fizető, de balesetveszélyes 

ajánlatot preferálja, és ezt olyan 

cég kínálja, amelyik csak 

nagyon drágán tudná

mérsékelni a baleseti 

kockázatotBaleseti kockázat

Bér

Baleseti kockázat

Bér
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Ajánlati görbe 
(Sok szereplő esetén) 

Munkahely-munkavállaló párosítások 

Bér

Baleseti kockázat

Bér

Baleseti kockázatBaleseti kockázat

Baleseti kockázat

Bér

Baleseti kockázat

Bér
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Bér-kockázat egyensúlyi árgörbe 

Piaci kereslet és kínálat 

•A konjunktura nagy valószínűséggel le-fel mozgatja az ajánlati görbét  

 A baleseti kockázatot csökkentő technológia a helyén van, illetve, meghonosítása 

időigényes. Más (folyó költségekkel ellensúlyozható) hátrányfajtáknál az elmozdulás 

nem feltétlenül vertikális. 

•Munkakínálat: kérdés, hogy a legjobb ajánlatból nyerhető hasznosság nagyobb-e, mint 

az inaktivitásból nyerhető 

Nem feltétlenül lineáris. Egyensúlyban minden (w,r)-re a kereslet és a kínálat megegyezik. 

Ehhez az optimális keresletek és kínálatok azonos eloszlása szükséges

Baleseti kockázat (r)

Bér (w)

Baleseti kockázat (r)

Bér (w)
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Állami beavatkozás 

 Az a meggyőződés, hogy  

a) A munkavállalók nem ismerik a létező, tudományosan felmérhető kockázatokat 

b) és/vagy a választási szabadságuk korlátozott 

c) azaz, nem alakulnak ki kiegyenlítő bérkülönbségek 

 az államot minimiális biztonsági előírások bevezetésére ösztönözheti 

Beavatkozás, ha a piac jól működik  
(Kiegyenlítő bérkülönbségek) 

A beavatkozás előtt 

A alacsony kockázatú

munkahelyen dolgozik, 

alacsony bérért, B fordítva

Baleseti kockázat

Bér

A

B

Baleseti kockázat

Bér

A

B

A beavatkozás után B 

legjobb választása 

(sarokmegoldás) is 

alacsonyabb összhasznot

hajt, mint a korábbi

A beavatkozás a 

munkavállalóknak jutó

összhasznot csökkentette

Baleseti kockázat

Bér

A
B



Baleseti kockázat

Bér

A
B
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Beavatkozás, ha a piac nem jól működik  
(Információhiány és/vagy mobilitási korlátok) 

Bea alulinformált

R1 kockázatot w1 bér mellett fogadna 

el, R2-t csak w2 esetén

Nem tud róla, hogy a kockázat 

valójában R2  úgy tudja, hogy

a J pontban van

J

Baleseti kockázat

Bér

R1 R2

w1

w2

Baleseti kockázat

Bér

R1 R2

w1

w2

Bea alulinformált

R1 kockázatot w1 bér mellett fogadna 

el, R2-t csak w2 esetén

Nem tud róla, hogy a kockázat 

valójában R2  úgy tudja, hogy a J

pontban van

a. Ha megismeri a valós kockázatot, és 

választhat másik (R1<R<R2)

munkahelyet, akkor a neki jutó

tényleges hasznosság növekszik

Baleseti kockázat

Bér

R1 R2

w1

w2

Baleseti kockázat

Bér

R1 R2

w1

w2
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Egy élet közgazdasági értéke A. 

•Két vállalatból álló kompetitív gazdaság, 1000-1000 fő 

Bea alulinformált

R1 kockázatot w1 bér mellett fogadna 

el, R2-t csak w2 esetén

Nem tud róla, hogy a kockázat 

valójában R2  úgy tudja, hogy a J

pontban van

a. Ha megismeri a valós kockázatot, és 

választhat másik (R1<R<R2)

munkahelyet, akkor a neki jutó

tényleges hasznosság növekszik

b. (b) Ha a választási szabadsága 

korlátozott, akkor egy R1 és R2 közötti 

minimális biztonsági standard jobb 

helyzetbe hozza

Baleseti kockázat

Bér

R1 R2

w1

w2

Baleseti kockázat

Bér

R1 R2

w1

w2

B vállalat dolgozói 6600 Ft-os prémium fejében fogadják el az

1 ezrelékkel magasabb halálozási kockázatot – tehát azt, 

hogy közülük 1 fő évente meghal

És viszont: a baleseti kockázat 0.001-ről 0-ra csökkenése éppen 

kompenzálná őket évi 6600 Ft elvesztéséért

Másképp: évi 6600 Ft-ot lennének hajlandóak fizetni egy élet 

megmentéséért.

Ezren összesen 6.6 mFt-ot  ennyit ér egy élet

Vállalat Halálos baleset valószínűsége/év Kereset/év 
A p w 
B p + 0.001 w + 6600 
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Egy élet közgazdasági értéke B. 
Ashenfelter, O.–M. Greenstone (2004, JPE) 

•USA 1987: 38 államban emelték a sebességhatárt az autópályákon 

•Az emelés 35%-kal emelte a halálos balesetek arányát (/utaskilométer), de 

csökkentette a menetidőt (/km) 

•Minden addicionális baleset 125 000 óra megtakarítást hozott az utazási időben 

•Az órabér 12 $, a megtakarítás 1.5 millió $ = egy élet értéke (értékelése az adott 

döntésben) 

Hasonló becslés Magyarországra 

KADERJÁK PÉTER–ÁBRAHÁM ÁRPÁD–PÁL GABRIELLA: A csökkenõ halálozási és 

baleseti kockázat közgazdasági értéke Magyarországon. Közgazdasági Szemle, LII. 

évf., 2005. március (231–248..)  

Elemzés 456 baleseti halálozási és 90 673 nem halálos munkahelyi baleset alapján, 

melyek helye – ágazat, foglalkozás, vállalat – ismert (1994–96) 

Béregyenletek becslése a kockázatot mérő változókkal (189 csoportra vonatkozó 

átlagok), kontrollokkal  w/ kockázat 

Egy ezrelékkel magasabb halálozási kockázat  20-25 havi életkereseti többlet 

Egy ezrelékkel magasabb baleseti kockázat  1 havi életkereseti többlet 

Az emberi élet statisztikai értéke: 13–44 mFt (inkább az alsó érték) 

Egy baleset elkerülésének értéke: 540–640 eFt 

 

Vége 
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ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszék 

Köszönjük, hogy használta a tananyagunkat! 

 

Bármilyen kérdést, megjegyzést örömmel várunk az 

 

eltecon.hu 
 

honlapon feltüntetett címekre 

 


