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ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék

KÖZGAZDASÁGTAN I.

10. hét

Kockázat és az információ gazdaságtana

Bíró Anikó, K®hegyi Gergely, Major Klára

Döntések bizonytalanság mellett

Információ és bizonytalanság

• Eddig feltételeztük: a fogyasztók tökéletesen tisztában vannak jövedelmük nagyságával és személyes
preferenciáikkal, a termel®k minden információval rendelkeznek a termelés technológiai feltételeir®l
és költségeir®l.

• A teljes bizonyosság modellje sok esetben jól használható.

• Bizonyos jelenségek és intézmények megértéséhez a bizonytalanság �gyelembevétele elengedhetet-
len.

Példák: biztosítótársaságok, tanácsadók, pereskedés, reklám, tudományos kutatás

Információ és bizonytalanság

• A bizonytalanság fontos következménye lehet, hogy egyes piaci szerepl®k másoknál több informá-
cióval rendelkeznek.

Pl.: egy ékszerész általában jobban ismeri egy eladásra kínált gyémánt értékét, mint lehetséges
vev®i.

• Ha minden szerepl® ugyanannyira bizonytalan valamilyen lényeges tényez®t illet®en, akkor szim-
metrikus, ha nem minden szerepl® ugyanannyira bizonytalan, akkor aszimmetrikus informáltságról,
vagy információs struktúráról beszélünk.

Várható nyereség

Egy légitársaságnak el kell döntenie, hogy útnak indítson-e egy járatot Los Angelesb®l Chicagóba,
ám nem lehet biztos abban, hogy az id®járás alkalmas lesz-e a leszállásra a chicagói repül®tér, amikor a
gép odaér. A gépre már felszállt száz utas.

• Ha elindítja a járatot, és azt fogadni tudja a chicagói repül®tér, a légitársaság 40 000 dollárt nyer.

• Ha visszatartja, amíg jobbra nem fordul az id®járás, a menetrend felborulása miatt a nyeresége
kisebb, mindössze 20 000 dollár lesz.

• Ha azonban a járat elindul, de hóesés miatt nem tud leszállni Chicagóban, és vissza kell térnie Los
Angelesbe, majd várakozás után újra útnak kell indulnia, 30 000 dollár veszteséggel számolhat.

A légitársaság 25 százalékra becsüli annak a valószín¶ségét, hogy a chicagói repül®tér nem tudja
fogadni a járatot. Hogyan döntsön a cég?

Határozzuk meg a lehetséges nyereségek várható értékét.

• Várható nyereség menetrend szerinti indulás esetén = [0, 75 · 40000] + [0, 25 · (−30000)] = 22500
dollár.
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• Várható nyereség visszatartás esetén = 20000 dollár.

Általánosan:

• Minden egyes a1 esethez határozzuk meg a hozzá tartozó összes lehetséges Vi1, Vi2, Vi3, . . . , Vij , . . . , ViS
végeredmény értékét.

• Szorozzuk be az egyes értékeket a végeredmények bekövetkezésének π1, π2, π3, . . . , πj , . . . , πS való-
szín¶ségével, majd adjuk össze a szorzatokat.

• Így megkapjuk az adott esethez tartozó lépés várható értékét

E [V (ai)] = π1Vi1 + π2Vi2 + π3Vi3 + . . .+ πjVij + . . .+ πSViS =

=

S∑
j=1

πjVij

Döntési szabály:

• Számítsuk ki az összes döntési lehet®ség esetén a várható nyereséget

• Válasszuk ki azt, amelyiknek a legnagyobb a várható értéke, azaz a választható a1, a2, a3, . . . , ai, . . . , an
esetek közül kövessük azt, amelyhez a legmagasabb E [V (ai)] várható érték tartozik!

Várható hasznosság

Várható hasznosságon a lehetséges végeredményekhez rendelt hasznossági értékek valószín¶ségekkel
súlyozott átlagát értjük

E [U(ai)] ≡ π1U [Vi1] + π2U [Vi2] + π3U [Vi3] + . . .+

πjU [Vij ] + . . .+ πSU [ViS ] =

S∑
j=1

πjU [Vij ]

• Példa: álláskeres® nem várható jövedelmet, hanem várható hasznosságot maximalizálja

Példa: Helén két álláslehet®ség közül választhat

30$ biztos órabér + 60% eséllyel 20$ jutalom

40$ �x órabér
Hasznosságfüggvénye: U(30$)=2, U(40$)=3, U(50$)=3.5

Kockázatos állás várható hasznossága:

0.4 · 2 + 0.6 · 3.5 = 2.9

Biztos állás várható hasznossága: 3
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• A és C pontok: kockázatos állás lehetséges kimenetelei; B pont: biztos állás

• Mivel kedvez® végeredmény valószín¶sége 0,6, a kockázatos állás várható hasznosságát az M pont
jelöli, amely az A és C közötti szakaszt 6:4 arányban osztja ketté

• M a hasznossági skálán mérve B alatt helyezkedik el → a biztonságos munkát érdemes választania.

• Azt a biztos jövedelmet, amely ugyanazt a hasznosságot nyújtaná, mint a kockázatos állás, az N
pont adja meg (biztos 38$)

� N függ®leges koordinátája megegyezik az M pontéval

Kockázatviselés és biztosítás

Példa.:

• János vagyona 300 000 dollár. Ennek egyharmadát egy értékes régi festménybe fektette, amely 100
000 dollárt ér.

• Negyven % az esélye, hogy ellopják t®le a m¶alkotást.

• 40 000 dollárért olyan biztosítást vásárolhat, amely a kép ellopása esetén 100 000 dollár kártérítést
�zet.

Egy fogadást (vagy biztosítást) méltányosnak nevezünk, ha a bel®le származó nettó nyereség várható
értéke (E[G]) nulla

E[G] = π · nettó ki�zetés kár esetén+

+ (1− π) · nettó ki�zetés, ha nincs kár

Jánosnak kínált biztosításból származó várható nyereség

E[G] = 0.4 · (100000− 40000) + 0.6 · (−40000) =
0.4 · 60000− 0.6 · 40000

⇒ A biztosítás méltányos.

1. De�níció

Valaki akkor kockázatkerül®, ha méltányos fogadás (vagy méltányos biztosítási szerz®dés) ajánlata esetén
mindig el®nyben részesíti a biztos jövedelemre történ® elmozdulást.
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Asszimetrikus információ

Kontraszelekció - a tragacsprobléma

• A jobban értesült fél minden tranzakcióban el®nyt élvez.

• A rossz min®ség¶ javak (�tragacsok�) tönkretehetik a jó min®ség¶ javak piacát.

Kontraszelekció

• Biztosítási piacon: legnagyobb kockázatú személyek kötnek leginkább biztosítást.

• Használt autók piacán: jó és rossz autók azonos áron fognak elkelni.

qL: legrosszabb min®ség¶, qH : legjobb min®ség¶ autó
Tájékozatlan vev®: kínált autók átlagos min®ségét ismeri

A hírnév, mint a min®ség jelz®je

A hírnév ki�zethet®vé teszi egy vállalatnak, hogy jó min®ség¶ árut termeljen.
Példa

• 2 id®szak

• 1. id®szak: vev®k az alacsony min®ségnek megfelel® árat hajlandók �zetni (pesszimisták).

• 2. id®szak: jó min®ségért vev®k hajlandók többet �zetni.

• Vállalat: 1. id®szakban dönt a min®ségr®l, össznyereséget maximalizálja.

• Lehetséges döntések

1. eset: megéri jó min®séget választani (össznyereség: 8).

2. eset: nem éri meg jó min®séget választani (össznyereség: −1).

1. eset 2. eset
rossz min®ség jó min®ség rossz min®ség jó min®ség

Ár 4 13 4 7
Termelési költség 4 5 4 6

• A piaci er®k akkor is magas min®ség¶ termékek el®állítására ösztönözhetik a vállalatokat, ha a
fogyasztók kezdetben tájékozatlanok.
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• A keresleti és költségviszonyoktól függ®en a vállalatoknak megérheti átmeneti veszteséget vállalniuk
a hírnevük kiépítése érdekében, amelyre alapozva növelhetik a jöv®beli forgalmukat.

• Bizonyos körülmények között ugyanakkor nem térülnek meg azok a többletkiadások, amelyek ahhoz
szükségesek, hogy a vállalat elterjessze magáról, hogy jó min®ség¶ termékeket gyárt.

A reklám, mint információforrás

Két márka: X és Y

• A jobb min®ség¶ X gyártójának érdekében állhat reklámmal tájékoztatni fogyasztókat a magasabb
színvonalról.

• De: fogyasztók nem tudják eldönteni reklám alapján, hogy a gyártó hazudik-e.

• Hosszú távon: X vásárlóinak tapasztalatai kedvez®bbek → a reklám jobban ki�zet®dik a jobb
min®ség¶ márka esetén.

• De: Y gyártási költsége alacsonyabb - reklám jobban ki�zet®dhet.

• Y gyártójának két lehet®sége van

1. Gyors értékesítés, majd piacról kilépés.

2. Alacsonyabb min®ség¶, de olcsóbb áru kínálása.

Nyájhatás, szerz®i jogok

Nyájhatás

�Információs zuhatag�, �nyájhatás�: az egyének az általuk érzékelt jelzésekt®l függetlenül, pusztán a
többiek viselkedése alapján döntenek

Példák:

• Népszer¶ éttermet választjuk vacsora helyszínéül.

• Sikeres mozi�lmet nézzük meg.

• Divat.

• Televíziós programok (valóságshow-k, tehetségkutatók).

Szerz®i jogok, szabadalom

• Szerz®i jog: m¶alkotás másolásának kizárólagos joga.

• Szabadalom: találmány nyilvánosságra hozatala, gyártásának, használatának kizárólagos joga.

• Monopolisztikus versenyt eredményezhet.

• Közjószágprobléma jogi védelem hiányában

2. szerz®
alkot nem alkot

1. szerz® alkot 2, 2 -3, 5
nem alkot 5, -3 0, 0

• De: jogi védelem nékül is születik alkotás. Lehetséges magyarázatok

Anyagi ösztönz®k nélkül alkotás

Közvetett anyagi haszon (pl. hírnév)
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Anyagi haszon: utánzók csak késéssel tudják követni

Nem közjószágprobléma: ha a másik fél nem alkot � célszer¶bb alkotni

alkot másol
alkot 7,7 2,10
másol 10,2 0,0
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