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Társadalmi elosztás
A szürke terület a
társadalmi lehet®ségek
halmaza, amely János
jövedelmének (Ij és Kata
(Ik) jövedelmének összes
megvalósítható
kombinációját mutatja
meg. A halmaz határa a
társadalmi lehet®ségek Π′

határgörbéje. Az összes
jövedelem I ∗ maximuma
ott van, ahol a −1
meredekség¶ MM ′

egyenes érinti a Π′ görbét.
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De�níció
Egy A elosztás valamely B másik elosztás �Pareto-javítása�,
ha A esetén mindenki legalább olyan jó helyzetben van, mint
B esetén, és legalább egy személy pedig jobb helyzetben van.

Egy elosztás �Pareto-hatékony� (vagy �Pareto-optimális�), ha
nincs olyan másik lehetséges elosztás, amely ennek
Pareto-javítása lenne.
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A jóléti gazdaságtan az utilitarizmusnak nevezett �lozó�ai irányzat
radikális interpretációjából indul ki. Az utilitaristák állítása szerint

Valamennyi társadalompolitikát, szabályt és intézményt
kizárólag a következményei szerint kell megítélni (társadalmi
pragmatizmus: a társadalmi eljárásmódok és intézmények
(például a szavazás, a piac, a halálbüntetés, a család, a
nemzet) CSAK eszközöket jelentenek.

Csak az egyéni kielégülésben jelentkez® következmények (�a
fájdalom és az élvezet�) számítanak (széls®séges
individualizmus).
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A láthatatlan kéz tétele

A hatékonyság értelmezése:

Parciális egyensúlyi keretben: fogyasztói és termel®i
többlet(ek) összege

Általános egyensúlyi keretben: szerz®dési görbe az
Edgeworth-dobozban
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Társadalmi elosztás
A jövedelem adott E
induló elosztása mellett a
sötétszürke lencse alakú
terület az összes E-hez
képest Pareto-javítást
jelent® pont. A CC ′

szerz®dési görbe a
Pareto-optimális pontok
halmaza. A szerz®dési
görbén belül csak a DD ′

szakasz pontjai olyanok,
hogy Pareto-optimálisak
is, és E-nek
Pareto-javításai is.
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De�níció
A javak elosztását irigységmentesnek nevezzük, ha egyik szerepl®
sem preferálja a másik helyzetét a sajátjához képest.

De�níció
Egy elosztást igazságosnak nevezünk, ha Pareto-hatékony és
irigységmentes egyben.

Állítás

A LÁTHATATLAN KÉZ (modern megfogalmazásban) Tökéletes
verseny esetén az egyének hasznosságmaximalizáló és a vállalatok
pro�tmaximalizáló viselkedése Pareto-hatékony végeredményhez
vezet.

Hatékony fogyasztás: az az állapot, amelyben minden egyes
jószágra teljesül, hogy mindenkinek azonos a rá
vonatkozó határértékelése (�zetési hajlandósága).
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Hatékony termelés: minden vállalat azonos határköltségen termeli
az adott jószágot.

A termelés és fogyasztás hatékony egyensúlya: az összes termel®
határköltségének egyenl®nek kell lennie az összes
fogyasztó határértékelésével.

A piaci árak jelz®szerepe révén a láthatatlan kéz tétele bármilyen
központi tervezés nélkül is biztosítja a Paret-hatékony eredményt.

Következmény

Versenyz®i feltételek között az árak jelzéseit követve
versenyegyensúlyban az önérdek¶ egyének teljesítik a hatékony
termelés és a hatékony fogyasztás, továbbá a termelés és
fogyasztás hatékony egyensúlyának feltételeit.
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Piaci kudarcok

Piaci er®vel rendelkez® vállalatok (pl.: monopólium,
oligopólium, monopolisztikus verseny).

Információs aszimmetria.

Küls® gazdasági hatások.

Er®források korlátlan hozzáférése.

Közjavak.
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De�níció
Ha a piaci szerepl®k nem csak cserekapcsolatban állnak egymással,
akkor küls® gazdasági hatásokról beszélünk. A küls® gazdasági
(vagy extern) hatásokhoz olyan jószágok (externáliák) fogyasztása,
vagy termelése társul, amelynek nincs piaca és elosztása enélkül
valósul meg.

A küls® gazdasági hatás lehet:

pozitív-negatív,

termelési-fogyasztási,

közvetett-közvetlen (pénzben mérhet®),

ezek tetsz®leges kombinációi.
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A versenyz®i vállalat termelése x∗, ahol az általa érzékelt MC
határköltség megegyezik a Px árral. A valódi határköltség azonban
az MC + ME vertikális összeg (a szaggatott vonal), ahol ME a
marginális küls® hatás. A hatékony kibocsátás mennyisége ezért
x∗∗ < x∗.
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Következmény

A közvetlen küls® hatások (akár kedvez®k, akár károsak) eltérítik a
láthatatlan kezet. A hatékonyság megkövetelné, hogy egy káros
közvetlen küls® gazdasági hatást el®idéz® döntéshozó az egyéni
pro�tját maximalizáló mennyiségnél kevesebbet termeljen.
Hasznos küls® gazdasági hatás esetén pedig hatékonysági
szempontból többet kellene termelnie, mint a pro� tmaximalizáló
mennyiség. (A pénzbeli küls® gazdasági hatásoknál az
igazságosság, és nem a hatékonyság a kérdés.)

Közpolitikai megoldások a közvetlen küls® gazdasági hatásokból
ered® hatékonyságvesztés részbeni kiküszöbölésére:
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Adók és támogatások: a káros küls® gazdasági hatások
megadóztatása arra készteti a vállalatokat, hogy csökkentsék
a másoknak okozott kárt. A korrekciós adó ideális nagysága a
marginális küls® gazdasági hatás lenne. Így az egyéni
határköltségnek és a büntet®adónak az összege épp a termelés
társadalmi határköltsége lenne. Ugyanígy, egy hasznos küls®
gazdasági hatás esetében korrekciós támogatás késztetheti a
termel®t a hatást el®idéz® tevékenység növelésére.

Egyesítés: a felhasználók egyetlen döntéshozó hatókörbe
vonása, azaz fúziója, �egyesítése� bels®vé teszi a küls®
hatásokat.

A tulajdon újraelosztása és az engedélyek: a tulajdonjogok
kijelölése (de�níciója) és eladhatóságának biztosítása
piacosíthatja az externáliát, amelynek nincs piaca.
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Egyes adók határterhe az Egyesült Királyságban
A megadóztatott jószág, A járulékos határteher
illetve tevékenység (egy font adóbevételre jutó penny)
Foglalkoztatás 26
Cigaretta 75
Alkohol 24
Üzemanyag 79

A dohányzás és az ivás küls® költségei (1986-os dollárban)
Egy doboz cigarettára Egy uncia alkohol túlzott

jutó költség fogyasztására∗ jutó költség
Egészségügyi ellátás 0, 26 0, 10
Betegszabadság 0, 01 0, 05
Csoportos életbiztosítás 0, 05 0, 02
Id®sotthoni ellátás −0, 03 0, 00
Nyugdíj −0, 24 0, 03
T¶zesetek 0, 02 �
A kiesett kereset miatt

elmaradt adók 0, 09 0, 06
Közlekedési balesetek � 0, 93
Összesen 0, 15 1, 19
∗�Túlzott� fogyasztásnak a napi két italt meghaladó alkoholfogyasztás min®sült
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Állítás

COASE-TÉTEL: ha a tulajdonjogok jól meghatározottak, és az
érintett felek nulla tranzakciós költséggel köthetik meg és
kényszeríthetik ki szerz®déseiket, akkor a végeredmény a
tulajdonjogok eredeti hozzárendelését®l függetlenül hatékony.

Bevásárlóközpontok értékesítési adatai és bérleti díjai
Régiónál nagyobb vonzás- Regionális
körzet¶ bevásárlközpontok bevásárlóközpontok

az értékesítési a bérleti az értékesítési a bérleti
összeg medián- díj mediánja/ összeg medián- díj mediánja/
ja/négyzetláb értékesítési ja/négyzetláb értékesítési

(dollár/ összeg (dollár/ összeg
négyzetláb) (százalék) négyzetláb) (százalék)

Független nagyáruházak 178 1, 5 134 1, 3
Ruházati boltok,
kiegészít®k 237 7, 9 205 7, 5
Ajándék,
különlegessségek 250 8, 8 200 8, 5
Ékszer 555 7, 6 499 7, 3
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Közjavak

De�níció
Egy jószágot akkor nevezünk közjószágnak, ha bárki is fogyaszt
bel®le, ezzel nem csökkenti a mások számára hozzáférhet®
mennyiséget. Másképpen fogalmazva, ha a közjószág bárki
számára rendelkezésre áll, akkor az további költség nélkül
mindenkinek a rendelkezésére áll.

Megjegyzés

A közjószág meghatározó jegye a párhuzamos fogyasztás
(concurrent consumption), azaz egyik személy fogyasztása nem
akadályozza a másikét.
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Szerepl®k: Robinson (R), Péntek (F )

Termékek: (magánjószág) Banán (B), (közjószág) Tüzifa
(W )

Állítás
A közjószágok párhuzamosan fogyaszthatók, és esetükben a
hatékonysági feltételek megkövetelik, hogy a különböz® termel®k
határköltsége egyrészt egymással, másrészt az egyes fogyasztók
határértékeléseinek összegével legyen egyenl®.
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A közjószág hatékony mennyisége

A közjószág el®állításának MC társadalmi határköltséggörbéje az
egyéni MC görbék horizontális összege; a társadalmi MV
határértékelés az egyéni MV görbék vertikális összege. A
közjószág hatékony kibocsátási szintje W ∗. Mivel mindkettejüknek
addig a szintig kell termelnie, ahol az ® termelésének MC
határköltsége egyenl® a P̄ társadalmi határértékeléssel, Robinson
Crusoe-nak wR és Pénteknek wF mennyiséget kell kibocsátania.
Ha a P̄ értéket PR és PF , Robinson, illetve Péntek által �zetend®
részre osztjuk szét, akkor a közjószág iránt mindegyikük kereslete
egyenl® lesz a teljes megtermelt mennyiséggel.
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Potyázás

Megjegyzés

A közjavak önkéntes egyéni el®állítását akadályozó alapvet®
nehézség az úgynevezett potyázás. Miközben valamennyi
fogyasztó érdekelt valamennyire abban, hogy hozzájáruljon a
közjószág el®állításához, mindenki jobban szereti, ha más �zeti
annak el®állítását.

A közjavak fogalmának kiterjesztése

Az eddigiekben feltételeztük, hogy egy közjószágból a
közösség minden egyes tagja számára a különböz® egyének
által szolgáltatott mennyiségek összege áll rendelkezésre.
Ez azonban csak az egyik eset a sok lehetséges közül. A
közjószágból elérhet® mennyiség bizonyos esetekben lehet
az egyének által szolgáltatott mennyiségek minimuma is (a
�leggyengébb láncszem� eset), vagy pedig ez a mennyiség
függhet az egyéni mennyiségek maximumától is (a �legjobb
lövés� eset).
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Potyázás (folyt.)

Szokásos közjószág (fogolydilemma)
Oszlopjátékos

hozzájárul nem járul hozzá
hozzájárul 1, 1 1, 2

Sorjátékos
nem járul hozzá 2, −1 0, 0

Leggyengébb láncszem típusú közjószág
Oszlopjátékos

hozzájárul nem járul hozzá
hozzájárul 1, 1 −1, 0

Sorjátékos
nem járul hozzá 0, −1 0, 0

Legjobb lövés típusú közjószág
Oszlopjátékos

hozzájárul nem járul hozzá
hozzájárul 1, 1 1, 2

Sorjátékos
nem járul hozzá 2, 1 0, 0
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Következmény

Az olyan közjószágok esetében, amelyek hozzáférhet®sége a
fogyasztók számára (ahogy azt rendszerint feltételezzük) az
egyénileg rendelkezésre bocsátott mennyiségek összegét®l függ, a
szimultán játék Nash-egyensúlya nem hatékony. Ha a közjószág
rendelkezésre álló mennyisége a hozzájárulások legkisebbikét®l
(leggyengébb láncszem) vagy legnagyobbikától (legjobb lövés)
függ, akkor a játék Nash-egyensúlyai, a szokásos eset
egyensúlyához képest, Pareto-javítást jelentenek, vagy egyenesen
Pareto-hatékonyak.
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Rosszul de�niált tulajdonjogok

Megjegyzés

A Coase-tétel csak jól de�niált tulajdonjogok esetén érvényes.

A tulajdonjogok a következ® esetekben lehetnek rosszul de�niáltak

ha nincs minden er®forrásnak tulajdonosa (bizonyos
er®forrásokat a jog senkihez sem rendel)

egyes er®források használata ugyan formális jogi értelemben
meghatározott, de a jogok kikényszeríthet®sége nem tökéletes.

Ilyen esetben számos olyan tevékenység egyénileg racionális lehet,
mint

�Támadó jelleg¶� tevékenységek: lopás, er®szakos, vagy
(minden alapot nélkülöz® perben) �törvényes� elbirtoklás stb.

�Védekez® jelleg¶� tevékenységek: ®rzés saját költségen, drága
jogi képvislet, lobbizás a törvények megváltoztatásáért stb.
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De�níció
A rosszul de�niált tulajdonjogok motiválta tevékenységeket,
amelyekkel a vagyontárgyak tulajdonlásában kívánnak változtatást
elérni, vagy amelyekkel védekezni kívánnak az ilyen változtatások
ellen, tulajdonlással kapcsolatos tevékenységnek (appropriative
activity) nevezzük.

Kizárási verseny

A tulajdonlással kapcsolatos tevékenység hatékony mértéke
bármely egyén számára a∗-nál van, ahol a marginális alternatív
költség (moc) egyenl® a határtermékértékkel (vmp). Ha azonban
az er®forrás gazdátlan (mint a hal az óceánban), az egyén
tevékenységével a marginális alternatív költség (moc) és az
átlagtermékérték (vap) egyenl®ségéig, azaz az a′ > a∗ szintig
megy el. A kizárási verseny ily módon feleslegesen nagy
tulajdonlással kapcsolatos tevékenységhez vezet.
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Járadékvadászat
Az elveszett fogyasztói és termel®i többlet a monopólium létéb®l
ered. További hatékonyságveszteséget jelenthet a monopoljogokért
való küzdelem. Ezért maximum (PM − ACM)QM öszeget hajlandó
�zetni a monopólium.
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Egyes iparágak szervezeteinek, illetve vállalatainak jelenléte
a f®városoknak helyet adó megyékben az összehasonlítási alapul
szolgáló megyékhez képest

Jelenlét f®város megyéjében/SIC-kód Iparág jelenlét más megyében
Közvetlen járadékszerzésre orientált iparágak (válogatás)
8100 Jogi szolgáltatások 1,52
8600 Tagságon alapuló szervezetek 1,59
8610 Vállalatok egyesületei (pl. kamarák) 3,31
8620 Szakmai szervezetek 4,57
8630 Dolgozói szervezetek 1,83
8640 Társadalmi és civilszervezetek 1,50
8650 Politikai szervezetek 11,16
Közvetett módon járadékszerzésre orientált iparágak
2710 Újságok 1,31
2720 Folyóiratok 1,32
4830 Rádió- és tévécsatornák 1,27
7310 Reklám 1,31
8733 Nonpro�t kutatási szervezetek 1,92
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