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A Közgazdaságtudományi Intézet nyolcadik alkalommal megrendezett Nyári Mûhelyét 
az intézet igazgatója, Fazekas Károly nyitotta meg. Bevezetõjében elmondta, hogy a 
rendezvényre külföldön dolgozó, illetve tanuló fiatal magyar kutatókat hívtak meg, hogy 
megvitathassák jelenlegi munkájukat/eredményeiket. Minden elõadást felkért opponens 
bírálata követett, majd a mûhely résztvevõi tehették fel kérdéseiket, fejthették ki vélemé
nyüket. 

Elsõként Ábrahám Árpád (Rochester University) Nicola Pavonival közös munkáját 
adta elõ. Dolgozatuk egy olyan megbízó–ügynök-probléma megoldási menetét vizsgálta, 
amelyben a szereplõk közötti megegyezés tárgya nem figyelhetõ meg, és így szerzõdés
ben sem lehet megállapodni. Jelen esetben az ügynök megtakarítási, illetve fogyasztási 
viselkedése nem követhetõ nyomon. A dinamikus, morális kockázatot tartalmazó megbí
zó–ügynök-problémák megoldásának egyik elterjedt eszköze az elsõrendû feltétel szerin
ti megközelítés (first order condition approach). A szerzõk azokat a szükséges feltétele
ket keresik, amelyek lehetõvé teszik ezen eszköz alkalmazását. A klasszikus konkavitási 
feltétel mellett ezek: a nem növekvõ abszolút kockázatkerüléssel (NIARA) jellemezhetõ 
hasznosságfüggvény, valamint az, hogy a Frisch-rugalmasság értéke egynél kisebb. A ta
nulmány egyik fontos megállapítása, hogy rejtett eszközfelhalmozás megengedése esetén 
regresszívebb adórendszer szükséges. 

A tanulmányt Valentinyi Ákos (MNB) véleményezte, aki hozzászólása legelején jelez
te, hogy a munka nehéz, embertpróbáló olvasmány. Ezután a témában kevéssé járatosak 
számára is összegezte az elhangzottakat. Felvetette, vajon mennyiben korlátozza az ered
mény alkalmazhatóságát, hogy – a legtöbb empirikus tanulmányhoz hasonlóan, amely a 
Frisch-rugalmasságot egységnyinél kisebbre becsli – csak az aktívan dolgozókat veszik 
figyelembe. Második kérdésében arra tért ki, hogyan változnának az eredmények, ha a 
nem megfigyelhetõ megtakarítási viselkedés csupán nem jól megfigyelhetõ lenne. A szerzõ 
válasza szerint ezek a felvetések szinte megoldhatatlanságig bonyolítanák a modellt. 

Másodikként Lovász Anna (University of Washington) doktori dolgozatának egyik fontos 
fejezetét ismertette, amelyben a növekvõ verseny férfi–nõi bérkülönbségre kifejtett hatá
sát elemezte. A dolgozat Becker 1957-es tanulmányának (The Economics of Discrimination, 
University of Chicago Press, Chicago) fõ tételébõl indul ki, amely szerint a növekvõ 
verseny csökkenti a munkaadók munkavállalók nemére vonatkozó eltérõ preferenciájá
ból adódó bérdiszkriminációt. A szerzõ a hipotézist egy vállalatokat és munkavállalókat 
összekapcsoló magyar adatbázis segítségével vizsgálta. Mivel a paneladatsor a rendszer
váltás elõttre is visszanyúlik, lehetséges mind a piacgazdaság kiépülése által, mind a 
külsõ és belsõ verseny megjelenése által keltett hatások figyelembevétele. A kétlépcsõs 
(vállalati és országos szintû) becslési eljárás eredménye alapján szignifikáns a verseny 
diszkriminációt csökkentõ hatása: a bérkülönbözet csökkenésének 15 százalékát magya
rázza a verseny erõsödése. 

Köllõ János (KTI) hozzászólásban üdvözölte, hogy a kutató egy viszonylag régi elmé
leti feltevéshez tért vissza, amely bár a bérdiszkriminációval foglalkozó irodalom egyik 
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alapkövét jelenti, mégis mai napig nyitott kérdésnek számít. Megjegyezte, hogy fontos 
lenne a hipotézis alternatív magyarázatokkal való szembesítése. Ezekre példaként emlí
tette a különbözõ szelekciós hatásokat, amelyek korrelálhatnak a versenyhatással, ezzel 
módosíthatva a becslést. Ilyen lehet az, hogy mérhetõ jövedelemmé váltak az elsõsorban 
nõket érintõ természetbeni juttatások (például vállalati bölcsõde). Továbbá, hogy ezek a 
juttatások jobban visszaszorultak a versenynek erõsebben kitett munkahelyek esetében. 
Hasonlóképpen fontos lehet, hogy a nõk és férfiak azonos iskolai végzettsége esetén is a 
nõk tudása sokkal inkább takar általános tudást, amelyet a versenyszektor jobban értékel. 
A hozzászólók között Kõrösi Gábor emlékeztetett, hogy a szocializmusban több, elsõsor
ban nõk által gyakorolt szakma (például könyvelõ) lett a piacgazdaság által a korábbinál 
jobban díjazott: érdemes lenne a kérdést foglalkozási kategóriánként is megvizsgálni. 
Halpern László a minimálbér, Gács János pedig a privatizáció hatását említette meg még 
érdekes kérdésként. 

Mikor áll érdekében két megbízónak, hogy mindkettõjük által foglalkoztatott ügynö
kük nem megfigyelhetõ tevékenységérõl szerzett információikat megosszák egymással? 
– tette fel a kérdést Maier Norbert (London Economics), aki Marco Ottavianival közösen 
készített tanulmányát ismertette. A probléma olyan szerzõdéskötések esetén lehet fontos, 
amikor a megbízott viszonteladó, több cég termékeit is forgalmazza: például a két külön
bözõ márkájú autót is kínáló kereskedések. Mikor jár jobban a megbízó, ha publikus 
vagy privát szerzõdést köt az ügynökével? A szerzõpáros eredményei szerint a válasz 
attól függ, hogy a megbízó milyen pontosan képes megbecsülni az ügynök erõfeszíté
seit. A publikus szerzõdés mindaddig jobb, amíg a kevésbé jól informált megbízó ke
vésbé érdekelt az ügynök teljesítményében. Ez az alulérdekeltség azonban azzal járhat, 
hogy megérheti számára, ha potyautasként jár el, ami az összhasznosságra nézve negatív 
hatású. 

A felkért hozzászóló, Madarász Kristóf (Berkeley) levélben írta meg megjegyzéseit, 
tette fel kérdéseit. Azt kérdezte, hogy mennyiben befolyásolhatja az eredményt, hogy a 
szerzõk a megbízó és az ügynök közötti megbízást lineáris formában határozták meg. 
Továbbá, hogy egy bináris jellegû jelzés nem fedné-e fel/illusztrálná-e jobban a modell 
mûködési mechanizmusát? Érdeklõdött továbbá, hogy mi lenne a legjobb példa arra, 
amikor az ügynök ösztönzése nem központosítható, de kötelezõen átláthatóknak kell len
niük a jelzéseknek. A szerzõ válasza szerint az eredményt nem feltétlenül határozza meg 
a linearitás, a jelzés bináris jellegével pedig általános jellegébõl veszítene a modell. 

Laczó Sarolta (Toulouse) tanulmányában arra tett kísérletet, hogy informális biztosítá
sok esetében is mérhetõvé tegye a kockázatkerülés, valamint a kockázatosság mértékét. 
Informális esetben ugyanis nem kényszeríthetõ ki szerzõdéssel a negatív esemény után 
várt kompenzáció. Mivel a biztosítás nem kényszeríthetõ ki, ezért olyan körülményekre 
van szükség, amelyek esetén a biztosítás önfenntartó, azaz mindkét fél kölcsönös érdeke 
annak betartása. A szerzõ egy olyan küszöbdiszkontfaktort definiált dolgozatában, amely
nek értéke felett a nem formális biztosítás önfenntartó. A diszkontfaktor függ a környezet 
kockázatosságától, illetve a biztosítást kötõk kockázatkerülésének mértékétõl. 

A diszkutáns, Vincze János (BCE, KTI) számos olyan feltételezésre rámutatott, amely
tõl függhet a szerzõ által javasolt mérõszám. A mérõszám érzékeny lehet a modellben 
használt hasznossági függvényre, illetve függhet a jövedelemfolyamatra vonatkozó fel
tételezéstõl. A szerzõ által példaként használt jövedelem kockázatai ugyanis szimmetri
kusak. Javasolta továbbá a mutatószám használatának egy szemléletes példán keresztüli 
bemutatását. Valószínûleg elmaradottabb térségek kisközösségeiben megosztott kocká
zatoknál lehetne hasznosítani a mutatószámot, hiszen ott az informalitásnak fontos szere
pe van. 

A Nyári Mûhely elsõ napját Koren Miklós (CEU, CEPR) és Karádi Péter (New York 
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University) közös tanulmánya zárta. Dolgozatukban a Balassa–Samuelson-hatást vizsgál
ják, amelyet a külkereskedelem-képes (tradable), illetve nem képes (non-tradable) szek
torok földrajzi elhelyezkedésébõl is igyekeztek levezetni. A Balassa–Samuelson-hatás 
annak a magyarázata, hogy a gazdagabb országokban miért drágábbak a termékek, mint 
a kevésbé gazdag országokban. A válasz fontos összetevõje a gazdaság két eltérõ terme
lékenységnövekedésû szektorának megkülönböztetése: 1. amelyiknek termékei bekerül
hetnek a külkereskedelmi forgalomba (feldolgozóipar), valamint 2. amelyiknek nem 
(szolgáltatószektor). A magyarázatot a szerzõk azzal egészítik ki, hogy a két szektornak 
telephelyért kell versenyeznie egy adott országon belül. A szolgáltatószektornak, amely
nek terméke nehezebben szállítható, érdemes minél közelebb kerülnie az agglomeráció
hoz, ugyanakkor a telephely ára az agglomerált központtól való távolság függvényében 
csökken. A kiegészített modell következetései szerint a sûrûn lakott, urbanizált orszá
gokban pozitív kapcsolat van a jövedelem és az árszint között, amely a nemzetközi ada
tokból is jól látszik. 

Békés Gábor (KTI) hozzászólásában elsõsorban az új gazdaságföldrajzi megközelítés
re koncentrált. Üdvözölte, hogy a szerzõk a szolgáltatóipar helyválasztására is hangsúlyt 
helyeznek, ami az új gazdaságföldrajzi irodalomban ritkábban található meg. Rámutatott 
arra is, hogy míg az irodalomban a szektorok tömörülésének magyarázatához a külsõ 
hatások és az ezekbõl adódó méretgazdaságossági megfontolások nélkülözhetetlenek, a 
szerzõk ezeket nem használják fel. A további hozzászólók közül Vincze János megje
gyezte a külsõ és belsõ Balassa–Samuelson-hatás megkülönböztetésének fontosságát. 
Halpern László pedig javasolta, hogy a most folyó szakirodalmi vita nyomán a dolgozat 
tegyen említést a kereskedhetõség endogenitásának problémájáról. 

A második nap elsõ elõadója Kóczy László (Budapest Gazdasági Fõiskola, Maastrichti 
Egyetem) volt. Dolgozatában a szerzõ azt vizsgálta, hogy hogyan fejezhetõk ki a szava
zati mandátumok által kialakított erõviszonyok egy olyan indexszel, amely tartalmazza a 
szavazási koalíciókat kialakító játék egyensúlyi eredményeit is. A játék fontos része ugyanis 
az, hogy a kis szavazati aránnyal részt vevõ játékosok szavazati arányuknál jóval na
gyobb hatalomra tehetnek szert azzal, hogy megakadályozzák egy döntõ többségû koalí
ció létrejöttét. A szerzõ a szavazati súlyokat leíró, a gyakorlatban is elterjedt úgynevezett 
hatalmi indexeket, például a Banzhaf-indexet helyezi játékelméleti alapokra, így alakítva 
ki egy új stratégai indexet. A játékban a szavazók indexeiket igyekeznek maximalizálni, 
figyelembe véve a lehetséges koalíciók kialakítása során fellépõ kilépéssel-blokkolással 
kapcsolatos fenyegetéseket. A megközelítés azt is segít meghatározni, hogy adott szava
zási rendszer mellett mekkora szavazattöbbség elegendõ a döntés eléréséhez, amikor 
egyik játékos sem rendelkezik döntõ többséggel. 

Hozzászólásában Tasnádi Attila (BCE) felhívta a figyelmet a probléma gyakorlati je
lentõségére, utalva a 2006. évi magyar parlamenti választások eredményezte mandátum
eloszlásra is. Kiemelte annak fontosságát, hogy a koalícióból való kimaradás, azaz annak 
blokkolása is növelheti egy játékos hatalmi súlyát. Megkérdezte, hogy létezik-e olyan 
stratégiai index, amely játékelméleti alapokra helyezve is önmagát adja. Javasolta annak 
megvizsgálását is, hogy mi történik akkor, ha a játék kibõvül a döntés tárgyával. Ebben 
az esetben ugyanis már nemcsak a hatalmukat maximalizálják a játékosok, hanem prefe
renciáik is vannak a döntés kimenetelével kapcsolatban. 

Benczúr Péter (CEU–MNB) Benedek Dórával (CEU és PM) és Bakos Péterrel (ABN 
Amro, London) közös tanulmányukat adta elõ.* A szerzõk a magyar személyi jövede

* A tanulmány magyar nyelvû változata megjelent a Közgazdasági Szemle szeptemberi számában (733– 
762. o.) Az adóköteles jövedelem rugalmassága. Becslés és egy egykulcsos adórendszerre vonatkozó számí
tás a 2005. évi magyar adóváltozások alapján címmel. 
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lemadó rendszerében 2004-rõl 2005-re történt változások segítségével vizsgálják a ma
gyar adófizetõknek a marginális adóráta változására vonatkozó érzékenységét. A margi
nális adórátára való érzékenységen tulajdonképpen az értendõ, hogy adott jövedelem 
mellett a személyi jövedelemadó változása esetén mennyire hajlandók az adófizetõk töb
bet vagy jobban dolgozni, hogy nettó jövedelmük ne változzon. Mindez képet ad az 
adófizetõk adóváltozásokra adott reakciójáról. Az elõadó annak a véleményének adott 
hangot, hogy jogszabályi változtatások elõtt mindig szükség lenne hasonló elemzésekre. 
Eredményeik alapján legélénkebben azok reagálnak az adóváltozásra, akik a kétmillió és 
négymillió forint közötti jövedelemkategóriához tartoznak. A szerzõk arra is kísérletet 
tettek dolgozatukban, hogy vizsgálják egy egykulcsos jövedelemadó bevezetésének jóléti 
és várható viselkedési következményeit. A 2005. évi adóváltozás ugyanis az adócsök
kentés mellett nem járt együtt az adóbehajtási szigor növekedésével. 

Molnár György (KTI) hozzászólásában kiemelte, hogy a szerzõk napjaink igen fontos 
kérdését vizsgálják. Rákérdezett arra, mi lehet az oka annak, hogy az adófizetõk viselke
dési válasza igazán csak kétmillió és négymillió forint közötti jövedelemkategóriában 
látható. Továbbá felvetette a dolgozat egyelõtlenségvizsgálatokkal való kibõvítését. A to
vábbi hozzászólók közül Koren Miklós és Kondor Péter is megjegyezte a tõke-, illetve 
vállalkozói jövedelmek figyelembevételének fontosságát. Az elõadó sajnálatát fejezte ki, 
hogy adataik ilyen jellegû vizsgálatokat nem tettek lehetõvé. Kóczy László Molnár György 
kérdésére valószínûsítette, hogy a kétmillió forint jövedelem alatti adófizetõi csoport 
tagjai – a többnyire bérbõl és fizetésbõl élõk – kevésbé képesek rugalmasan reagálni az 
adóváltozásokra. Benczúr Péter pedig hozzátette, hogy az adóváltozás a felsõ jövedelmi 
csoportot nem érintette olyan mértékben, hogy az abból becsült viselkedési változás szó
rása jó becslést engedjen meg. 

A KTI honlapján (http://econ.core.hu/) megtalálható az eddigi Nyári Mûhelyek prog
ramja az elõadott tanulmányok szövegével együtt. Az idei nyári mûhely elõadásai köz
vetlenül a http://econ.core.hu/esemeny/nym_hun.html címrõl is letölthetõk. 

Harasztosi Péter 

Harasztosi Péter a Közép-európai Egyetem PhD-hallgatója. 


