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BEVEZETŐ MEGJEGYZÉSEK

1.1 A közgazdaságtan tartalmi meghatározása

– Közgazdaságtan: azt tanulmányozza, hogy a társadalom miként használja szűkös
erőforrásait értékes termékek előállítására, és hogyan osztja el ezeket a népesség
csoportjai között. A társadalom rendelkezésére álló erőforrásokkal való gazdálkodás
(vagyis az erőforrások optimális1 felhasználása) azért fontos, mert az erőforrások
(termékek) szűkös mennyiségben állnak rendelkezésünkre.

– Szűkösség: a társadalom kevesebbet tud nyújtani a javakból, mint amit az emberek
szeretnének maguknak biztosítani.

A javak szűkössége nélkül nyilvánvalóan nem lennének közgazdasági problémák. Minden
hasznos jószág és szolgáltatás korlátlanul mindenki rendelkezésére állna. (Példa: a levegő
az ipari forradalom előtt: mivel nem volt légszennyezés, a tiszta levegő korlátlanul állt az
emberek rendelkezésére. Egy ilyen jószággal nem kell gazdálkodni.)

Megjegyzések a szűkösségről és a szükségletek korlátlanságáról:

A gazdasági fejlődés/növekedés ellenére is igaz ez: gondoljunk bele, hányszorosára
kellene emelkednie a nemzeti összterméknek ahhoz, hogy mindenki csak azon a szinten
élhessen, mint egy közepesen jól menő üzletember Magyarországon.

A szükségletek korlátlanságát ne csak mennyiségi, hanem minőségi értelemben fogjuk fel.
(Nem egy autó-sok autó, hanem Trabant szemben a Ferrarival)

1.2 A közgazdaságtan mint sajátos gondolkodásmód:
racionális emberi viselkedés

– A közgazdaságtan ugyanakkor egy sajátos gondolkodásmódot is jelent, ahogyan az
emberi élet számtalan jelenségét szemlélhetjük (nem csak azokat a jelenségeket,
amelyeket hagyományosan a gazdasági élet jelenségei közé szokás sorolni). Az emberi
viselkedést abból a feltevésből kiindulva próbáljuk megérteni, hogy az embereknek céljai
vannak, melyeket – lehetőségeik határain belül (vagyis a korlátozó tényezők figyelembe-
vételével) – úgy igyekeznek elérni, hogy a lehető legjobban járjanak (racionális
viselkedés).

– Rengeteg bonyolult módszertani vita forrása ez a feltevés. Ezeket e helyütt nem fogjuk
részletesen tárgyalni. Hogy teljes mélységében megértsük e racionalitási feltevés
jelentőségét és a hagyományos közgazdaságtani problémákon is túlmutató jelentőségét,
ahhoz már a közgazdasági elemzés technikáinak ismeretére (és némi gyakorlatra) lenne
szükségünk Ennek ellenére – a részleteket figyelmen kívül hagyva – megemlítünk néhány
lényeges szempontot.

                                                          
1 Egyelőre nem tárgyaljuk, hogy pontosan mit jelent ez.
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1. Az emberek racionális elemzések (bonyolult számítások) elvégzése nélkül is
viselkedhetnek racionálisan. Néhány mechanizmus:

– Próba-szerencse alapon (kísérletezgetés útján) rátalálhatnak a  legmegfelelőbb
megoldásokra: ha minden nap ugyanoda kell menni valakinek, akkor bizonyára rátalál
a legrövidebb útra anélkül is, hogy képes lenne az ehhez szükséges számításokat
elvégezni. Más példa: lógás 10 évvel ezelőtt a BKV járatain és most. Ma sokkal több
az ellenőr, mint korábban. Nem szükséges bonyolult valószínűségszámítási feladatot
megoldanunk, hogy tudjuk, ma jobban kell vigyázni, talán még azt is meg tudjuk
becsülni, mikor engedhetjük meg magunknak, hogy jegy nélkül utazzunk.

– Utánzás: Jobb képességű emberek sokat fektetnek be egy probléma megértésébe.
Sokan utánozzák őket, mert megfigyelhető külső jegyeik alapján sikeresek. Példa erre
a nagybefektetők és a kisbefektetők viszonya.  Mivel a nagybefektetők jól informáltak
és sikeresek, a kisrészvényesek utánozzák a nagybefektetők tőzsdei viselkedését.

2. Jó okunk van rá, hogy feltegyük: hosszabb idő távlatában a racionálisan viselkedő
szereplők lesznek túlsúlyban egy adott szituációban. Miért?

– az életképesség elve miatt: Ha a gazdasági szituációkra az lenne jellemző, hogy
egyforma eséllyel kerülnek bele racionálisan vislekedő (megfelelő eszközöket
alkalmazó) és nem racionálisan viselkedő (nem megfelelő eszközöket alkalmazó)
szereplők, a verseny rostáján akkor is előbb-utóbb kihullana az utóbbiak többsége.
Mivel a nem racionálisan viselkedő szereplők pazarlóan bánnak az erőforrásokkal,
veszteségeik miatt kirostálódnak a piacról. Így előbb-utóbb mégis a racionális
viselkedésű szereplők lesznek túlsúlyban.

– a szisztematikus (és nem véletlenszerű) szelekció miatt: Az esetek jelentős részében
azonban az egyes szituációkhoz nem véletlenszerűen hozzárendelt szereplőkkel van
dolgunk. Például: vállalati vezetőknek többnyire nem olyan emberek mennek, akik
nem képesek bonyolult piaci döntési helyzeteket elemezni, hanem épp ellenkezőleg,
olyanok, akik ebben különösen jó képességekkel rendelkeznek.2 Ez a tényező is növeli
a racionális viselkedés esélyeit.

3. A racionalitási feltevés használhatóságát nem zavarja az sem, ha megengedjük,
hogy az emberek egy része nem racionálisan viselkedik, vagy ha megengedjük, hogy a
racionális viselkedésű emberek viselkedése részben irracionális legyen, amennyiben az
irracionális viselkedés eloszlása véletlenszerű. Ilyenkor előfordulhat, hogy a csoport
mint egész úgy viselkedik, mintha minden egyes tagja racionálisan viselkedne.

– Példa: racionális, ha az emberek több hamburgert vesznek, ha a hamburger olcsóbb.
Tegyük föl, hogy az emberek alapjában eszerint döntenek, de miután ezt döntésüket
meghozták, földobnak egy tízforintos érmét. Ha fej, akkor havi egy hamburgerrel
többet vesznek, ha írás, akkor eggyel kevesebbet. Ez természetesen irracionális.
Annak ellenére, hogy így az egyes egyének viselkedése nem lesz jól előrejelezhető, a
piaci kereslet (vagyis az: hogy az emberek összessége minden lehetséges ár esetén
mennyit lenne hajlandó vásárolni) ugyanolyan jól előrejelezhető lesz, mintha az

                                                          
2 Ugyanúgy, ahogy sakkjátékosnak vagy focistának sem azok mennek el, akik csak átlagosan tudnak sakkozni
vagy futballozni.
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egyéni viselkedésnek nem lenne ilyen irracionális összetevője, hiszen a pénzfeldobás
okán nagyjából ugyanannyian vesznek eggyel kevesebb hamburgert, mint amennyien
eggyel többet. A pluszok és mínuszok csoportszinten kioltják egymást.

4. A racionális viselkedés megfejtésére van elmélet, az irracionáliséra nincs. Az
elméletre támaszkodó magyarázatok fölényben vannak  az elmélet nélküli – ad hoc –
magyarázatokkal szemben.

– Ha csak annyit tudunk valakinek a viselkedéséről, hogy nem racionális, akkor semmit
sem tudunk arról mondani, hogy bizonyos körülmények bekövetkezése esetén mit fog
tenni. Nem tudjuk ugyanis megmondani, hogy a racionális viselkedéstől milyen
irányban fog eltérni. Irracionálisan ugyanis rendkívül sokféleképpen lehet viselkedni.
Mivel célunk az emberi döntések modellezése, jobban járunk, ha racionális viselkedést
feltételezünk, és ebből a hipotézisből kiindulva próbáljuk a gazdasági szereplők
viselkedését megfejteni. Ez sok esetben jól használható előrejelzésekhez segít hozzá
bennünket.

1.3 Egyéni döntés és interakció, mikroökonómia és makroökonómia

– Egyéni döntés és interakció: A gazdasági (és általában: a társadalmi) élet elemi egysége
az egyéni emberi cselekvés. A gazdasági intézmények és állapotok magyarázata annak
kimutatását jelenti, hogyan jönnek létre ezek az egyének cselekvéseiből (döntéseiből),
illetve abból, ahogy az egyének kapcsolatba lépnek egymással (röviden: az egyének
interakcióiból).

Példa egyéni döntésekre: mennyit vesz, ill. ad el, mennyit dolgozik, mennyit takarít meg,
mennyit ruház be valaki. Példa az egyének interakcióira: egy adott termék nagy számú
vásárlója és eladója együttesen hogyan határozza meg a szóban forgó termék árát.

Amikor tehát a közgazdaságtan alapvető elveit megpróbáljuk áttekinteni, kiindulópontnak
az egyéni döntésre vonatkozó alapelveket választjuk, és a közgazdaságtan sajátos
szemléletéből adódóan figyelmünket a racionális döntésekre fordítjuk; ezt követően pedig
az egyének közti interakciókat vesszük szemügyre.

– Mikroökonómia – makroökonómia: a közgazdasági elemzés különböző szintjeit
jelentik. A mikroökonómia az egyének, háztartások és vállalatok viselkedésével
foglalkozik, és azzal, hogy miként lépnek ezek a szereplők interakcióra egymással az
egyes piacokon. A makroökonómia a gazdaság egészének működésével foglalkozik: az
infláció, a munkanélküliség, a külkereskedelem, a konjunktúraciklusok, a gazdasági
növekedés jelenségeivel.

Fontos megjegyezni, hogy a mikroelmélet (mely a háztartások, vállalatok, munkavállalók
viselkedésével foglalkozik) – módszertani értelemben – megelőzi a gazdaság egészének
működésével foglalkozó makroökonómiát. Ezért is tanulják maguk fél év késleltetéssel a
makrót. Ha szigorúan vesszük, minden klasszikus nagy makroproblémát (munkanél-
küliség, infláció, gazdasági növekedés) vissza kellene tudnunk vezetni a mikroszintű
szereplők viselkedésére, illetve azokra a mikroszintű mechanizmusokra, amelyekből a
makroszintű aggregátumok „viselkedése” következik.
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Például: Arra a kérdésre, hogy miért van munkanélküliség, többnyire azt az indoklást
szokták adni, hogy a gazdasági visszaesés idején a vállalatok inkább elbocsátják a
fölöslegessé vált dolgozókat, illetve nem vesznek fel új dolgozókat, ahelyett hogy
alacsonyabb bérekben egyeznének meg velük. De miért nem csökkentik a béreket, ha
ezzel az állások egy része megmenthető lenne? A világ közgazdaságtudományának
legalább hatféle válasza van erre a kérdésre. A válaszok mindegyike valamilyen mikrome-
chanizmusra hivatkozik. Hogy melyik válasz a megfelelő, abban késhegyre menő viták
vannak a közgazdászok között. De abban nincs vita, hogy csakis olyan makroszintű
munkanélküliség-magyarázatot vesznek komolyan, amelynek a munkanélküliség ke-
letkezésének mikroszintű mechanizmusáról is van érvényes mondanivalója. Vagyis meg
tudja indokolni, hogy miként következik a munkanélküliség a munkavállalók és munka-
adók racionális egyéni viselkedéséből.

A népgazdasági szintű aggregátumok alakulását olykor túlságosan bonyolult feladat lenne
szisztematikusan visszavezetni mikroszintű alkotó mechanizmusaira. Ez esetenként
annyira bonyolult modelleket igényelne, melyeket a közgazdászok – jelenlegi tudásunk
mellett – nem is lennének képesek megalkotni. Az is előfordulhat, hogy bizonyos célokra
nem is szükséges ezt a visszavezetést szisztematikusan megtenni. Fölöslegesen bonyolult
modellek származnának abból. Elegendő a háttérben levő mikromechanizmusokra
jelzésszerűen utalni.

***

A továbbiakban a közgazdaságtani elemzés magvát képező mikroökonómiai elmélet néhány
fontos alapelvét vesszük szemügyre. Az egyetem elvégzése után – remélhetőleg – kellő
rálátásuk lesz a közgazdaságtan építményére. Akkor észre fogják venni, hogy ebből a pár
egyszerű alapelvből milyen szerteágazó és gazdag ismeretek következnek. Igen fontos tehát,
hogy a közgazdasági modellek, elméletek, problémák sokfélesége mögött észrevegyük azt a
néhány egyszerű és mély gondolatot, amely az elmélet egészének szilárd egységet kölcsönöz.

***
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A  KÖZGAZDASÁGTAN
 NÉHÁNY FONTOS ALAPELVE

– A közgazdaságtan alapelveinek tárgyalását két részre bontjuk. Először az egyéni
döntésekkel kapcsolatos alapelveket tárgyaljuk, majd az egyének közti interakciókkal
kapcsolatos alapelveket vesszük szemügyre.

1.4  Egyéni döntések

1. alapelv:
A döntés mindig valamilyen választás: ha valamit el akarunk

érni (meg akarunk szerezni), valamiről le kell mondanunk érte:
„nincs ingyen ebéd”.

– A példák vég nélkül szaporíthatók. 1. A rendelkezésünkre álló időkeret felosztása:
tanulásra és tévénézésre; matektanulásra és mikroökonómia-szemináriumra való
készülésre; tanulásra és pénzkeresésre. 2. A családi költségvetés felosztása élelmiszerre,
ruházkodásra, nyaralásra; a családi költségvetés felosztása megélhetési kiadásokra, a
gyermekek iskoláztatása, illetve időskori megtakarítások céljaira. 3. Egy ország
költségvetésének felosztása jóléti kiadásokra, honvédelemre, egészségügyre, oktatásra stb.
Ha bármilyen ráfordításunkat növelni szeretnénk, valamit föl kell áldoznunk érte.

– Fontos, hogy tisztában legyünk döntéseink következményeivel (hogy mit miért adunk föl).
Ismernünk kell a választási lehetőségeinket.
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2. alapelv:
Egy elérendő cél megvalósítása mindig annyiba kerül nekünk, mint amennyit az az

általunk legtöbbre értékelt dolog ér, amiről lemondtunk érte.

– Amikor alternatív lehetőségek közül választunk, akkor az alternatívák költségét és hasznát
összemérjük egymással. Egy cselekvési alternatíva költsége azonban sok esetben nem is
olyan egyértelmű dolog, mint amilyennek első pillantásra látszik.

– Példa: az egyetemi oktatás haszna és költsége. Haszon? Jobb álláslehetőségek, magasabb
kereset, intellektuális gazdagodás. Költség? Elsietett válasz: tandíj, tanszerek, lakás- és
megélhetési többletköltség, ami az egyetemi oktatásban való részvételből fakad (pl.
kollégiumi vagy albérleti díj + menzai étkezési költség mínusz az a költség, amennyibe a
lakás + megélhetés otthon kerülne). Miért elsietett ez a válasz? A közvetlen kiadások
mellett figyelmen kívül hagytunk egy igen fontos költséget: az időt. Amíg iskolába jár
valaki, vagy egyáltalán nincs ideje dolgozni, vagy csak részmunkaidőben tud dolgozni. Az
egyetemi oktatás egyik – talán a legnagyobb – költsége az a feláldozott jövedelem, amit az
egyetemi pályafutásunk ideje alatt megkereshettünk volna, de nem kerestünk meg. Ez
utóbbi költségelemet alternatív költségnek (opportunity cost) szokás nevezni.

– Fontos megérteni, hogy valamennyi költség ilyen természetű: alternatív költség. A költség
a dolgoknak (vagy tárgyaknak) nem valamilyen objektív tulajdonsága. Egyáltalán, a
tárgyaknak önmagukban nincsenek költségei. Költsége csakis döntéseknek, cselekvési
alternatíváknak van. Az pedig – mint említettük – mindig annak a lehetőségnek az értékét
tükrözi, amit az adott  döntés vagy cselekvés érdekében föláldoztunk.

– Példa: egy asztal előállításának költségeit az határozza meg, mennyit kell fizetni azért,
hogy az asztal előállításához szükséges erőforrásokat (faanyag, egyéb anyag, műhely,
gépek, energia, segéd) használhassa valaki. Azt kell észrevenni, hogy az említett
erőforrásokat másra is lehetne használni. Például: az, hogy a faanyag mennyibe kerül, az
(többek közt) attól is függ, hogy az új családi házak iránt mekkora a kereslet. Ha sokan
akarnak új családi házat építeni, akkor az építési vállalkozók felvásárolják a fanyagot,
ezzel felverik az asztalhoz felhasznált faanyag árát is. Az asztal előállításának
technológiájában (objektíve) semmi sem változott, az asztal mégis drágább lett. Miért?
Mert az asztal előállításához szükséges faanyag alternatív felhasználási lehetőségének
értéke megnőtt.

– Példa: a mezőgazdasági termékek ára függ a föld bérleti díjától. Ha a föld természeti
tulajdonságai mit sem változnak, akkor is lehetséges, hogy a termőföld használatának
költsége megnő, és ennek következtében magasabb lesz a mezőgazdasági termékek
költsége is. Miért? Például azért, mert a mezőgazdasági hasznosítású terület közelében
levő város terjeszkedik, és a terület nyaraló- vagy lakóterületként is számításba jön. Egy
erőforrás (a földterület) alternatív felhasználási lehetőségének értéke az, ami a
költségeket meghatározza.
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3.  alapelv:
Az emberek racionálisan viselkednek: csak akkor döntenek

 egy alternatíva mellett, ha jól járnak vele.

– Megtegyek-e valamit, avagy sem? Amennyiben az adott cselekvési alternatíva haszna
vagy a vele járó nyereség nagyobb, mint a cselekvési alternatíva választásának költsége,
akkor igen. Egyébként nem. A mikroökonómiai elemzések közgazdasági problémák
költség-haszon szerkezetének feltárására irányulnak. Ez sok esetben igen bonyolult
feladat.

– Példa: Egyéves lett a gyerek, és a házaspár azt fontolgatja, vállaljon-e újból munkát az
anya. Hogyan dönti el? Ha a munkavállalással járó haszon nagyobb, mint munkavállalás
költsége, akkor érdemes munkát vállalni. Ellenkező esetben: nem. Próbáljuk azonosítani
a költség- és haszonelemeket! Haszon: kereset, munkahelyi közösség (otthoni izoláció
helyett), szakmai karrier stb. Költségek: közvetlen pénzbeli költségek: óvoda, háztartási
munka egy részének kiváltása (mosás helyett tisztító, takarítás helyett takarítónő
alkalmazása, főzés helyett étterem stb.). Nem pénzbeni költségek: kevesebb idő jut a
gyermeknevelésre (gyerek fejlődése megsínyli), hajszoltabb életmód, munkahely stressz,
kevesebb családdal töltött idő stb. Ezeknek a szempontoknak az operacionalizálása (be-
építése közgazdasági modellekbe és mérhetővé tétele) a közgazdász elemző munkájának
talán legkreatívabb része.

– Példa: A Balaton mellett van a házam. Kiadjak-e egy szobát a nyári szezonban, avagy
sem?

– Példa: Költözzön-e a család Budapest belterületéről valamilyen Budapest környéki
kertvárosi településre?

– Példa: A bűnöző dilemmája is modellezhető racionális költség-haszon elemzés segít-
ségével. Nagyon leegyszerűsítve a dolgot: a betörő összeveti a betörés révén megszerez-
hető nyereséget a betörés várható költségeivel (büntetés nagysága korrigálva azzal az
eséllyel, hogy a rendőrségnek sikerült a bűntényt felderítenie). Az erkölcsi normák
visszatartó ereje is beépíthető ebbe a kalkulációba.

– Ilyen és hasonló példák végtelen számban szaporíthatók. Közgazdaságtani szemlélet: az
élet jelenségeiről olyan választ igyekszünk adni, amely összhangban van a racionális
emberi viselkedéssel.

– Mint a példák is mutatják, a hasznokat és költségeket célszerű a lehető legtágabb
értelemben vennünk. Ezek lehetnek: pénzben vagy valamilyen materiális vagyontárgyban
kifejeződő hasznok és költségek, de ugyanígy lehetnek nem pénzbeli haszon- és költség-
elemek. Az utóbbira példák: időnyereség vagy -veszteség, kellemes dolgok élvezete vagy
kellemetlenségek elviselése.
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4.  alapelv:
Racionális egyén marginális fogalmakban gondolkodik.

– Döntéseink jó része azonban nem vagy-vagy jellegű (lásd előző pont példái), hanem
olyan, hogy egy már megvalósult cselekvési alternatívát kell valamilyen mértékben
módosítanunk. Ilyen esetekben akkor döntünk ésszerűen, ha apróbb (marginális)
változtatások hatását mérlegeljük.

– Példa: Milyen árat szabjon egy légitársaság a standby jegyekért? Tegyük föl, hogy a
Budapest-New York távolság megtételének teljes költsége egy 200 üléses gép esetében
20 millió forint. Akkor egy ülés átlagos költsége 100 ezer forint. Helyes-e ilyenkor úgy
okoskodni, hogy a légitársaság semmilyen körülmények között sem kínálhatja a jegyeit
100 ezer forintnál olcsóbban? Nem. Képzeljük csak el azt az esetet, hogy a társaság
elővételben (100 ezer forintért) csak 190 jegyet tudott eladni. 10 helye egyelőre üres. A
repülőtéren várakozik egy utas, aki azonban mindössze 60 ezer forint tud/hajlandó
áldozni erre a célra. Mi történne akkor, ha a társaság mereven ragaszkodna a 100 ezer
forintos jegyárhoz? Elveszítene 60 ezer forint pótlólagos (marginális) bevételt, ami
összevetve ennek az utasnak az étel-italköltségeivel (az egyetlen pótlólagos – marginális
– költséggel, amivel a társaságnak számolnia kell), komoly nyereségtől fosztaná meg a
társaságot. Pontosan 55 ezer forinttól, ha az egy utasra jutó étel-italköltség értéke 5 ezer
forint.

Tanulság: a társaságnak minden olyan pótlólagosan eladott jegyen tiszta nyeresége van,
ahol a pótlólagosan eladott jeggyel járó plusz bevétel (határbevétel) meghaladja a
pótlólagosan eladott jegy plusz költségét (határköltségét).

– Általánosságban: racionális döntéshozó akkor dönt egy cselekvési alternatíva mellett, ha
a szóban forgó alternatívával járó marginális bevétel meghaladja az alternatíva
választásával rá háruló marginális költséget.

– Vegyük észre: a legtöbb közgazdasági probléma épp ilyen – folytonos – természetű.
Példák: x terméket termeljük, de azt is el szeretnénk dönteni, hogy mennyit termeljünk
belőle? y terméket fogyasztjuk, de azt is el szeretnénk dönteni, hogy mennyit fogyasz-
szunk belőle? Dolgozunk is, és szabad időre is szükségünk van, de azt is szeretnénk
tudni, időnk hányad részét fordítsuk munkára és pihenésre (milyen arányok mellett járunk
a legjobban)? Mindenki jár valamennyi ideig iskolába, de az is döntés (mégpedig
racionális döntés) kérdése, hogy hány évig célszerű iskolába járnunk? stb.
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5.  alapelv:
Az emberek viselkedésük során (széles értelemben vett)

gazdasági ösztönzőkre reagálnak.

– Mivel az emberek úgy hoznak döntéseket, hogy a cselekvési alternatívák költségét és
hasznát összemérik egymással, viselkedésük mindannyiszor változhat, amint a költségek
és a hasznok értékei is változnak. (Gondoljunk itt egyaránt a pénzbeni és nem pénzbeni
költségekre, illetve hasznokra!)

– Példa: Ha a baromfihús ára a disznóhúséhoz képest csökken, az emberek – mondjuk éves
átlagban – több baromfihúst és kevesebb sertéshúst vásárolnak, mivel a sertéshús fo-
gyasztása relatíve – a baromfihúséhoz képest – költségesebb lett számukra. Ezzel párhu-
zamosan a baromfitelepeken több embert alkalmaznak, mivel a baromfieladások haszna
megnőtt.

– A közgazdászok számára kulcsfontosságú, hogy megértsék az emberi viselkedést
befolyásoló ösztönzők természetét, hiszen alapvetően ezeken az ösztönzőkön múlik, hogy
milyen politikákat javasoljanak a döntéshozóknak. Ha az ösztönzők természetét félre-
ismerik, akkor előfordulhat, hogy olyan gazdaság- vagy társadalompolitikai intéz-
kedéseket javasolnak, amelyek szándékaikkal ellentétes mellékkövetkezményekkel
járnak. Gyakorta sokféle – kerülőúton érvenyesülő – hatással kell számolnunk.

– Példa: Egy ideje (az Egyesült Államokban a hatvanas évek eleje óta) kötelező az
autógyáraknak biztonsági övekkel ellátni az újonnan gyártott gépkocsikat. Vajon milyen
hatással van a biztonsági öv használatának kötelezővé tétele a biztonságra? A jó kérdés
így hangzik: a közlekedésben résztvevő minden személy biztonságára?

Közvetlen hatás: komolyabb baleset esetén nyilván csökkenti a súlyos sérülések
valószínűségét. Ilyen értelemben: növeli a biztonságot. Közvetett hatás: a biztonsági
előírások megváltoztathatják az emberek viselkedését, és ekképpen a törvényhozó
szándékaival ellentétes hatásokat is kiválthatnak. Hogy miként, az jó példa a gazdasági
ösztönzők működésére. Az, hogy milyen sebességgel és mennyire óvatosan vezet valaki,
az egyéni döntés kérdése. Ha lassabban és óvatosabban vezet, azzal időt veszít. A
biztonságosabb vezetés költséges. Az óvatosság mértékének megválasztásakor a
racionálisan viselkedő egyén összeméri egymással az óvatos vezetés előnyeit és
hátrányait. Jeges úton például lassabban vezetünk, mivel a lassabb és biztonságosabb
vezetés komoly előnnyel jár (a baleset esélye jelentősen csökken). A biztonsági öv
használata csökkenti az esetleges balesetek költségeit, hiszen mérsékeli a sérülés
valószínűségét. Az autósok ugyanúgy reagálnak a biztonsági öv kötelezővé tételére, mint
az útviszonyok javulására: gyorsabban és kevésbé óvatosan vezetnek. Ez a (közvetett)
hatás növeli a balesetek valószínűségét.

Hogy a törvény bevezetése miként befolyásolja a súlyos sérülésekkel járó balesetek
számát, az több tényezőn múlik. Aki bekapcsolja az övét, az nagyobb eséllyel kerül ki
sérülés nélkül egy balesetből, viszont nagyobb valószínűséggel kerül balesetveszélyes
helyzetbe. Sőt: ez utóbbi hatás – nevezetesen a vezetés közben alkalmazott óvatosság
mértékének csökkenése – csökkenti a gyalogosok (és a magukat nem bekapcsoló utasok)
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biztonságát. Ezek az emberek – az előbbiekben tárgyalt közvetett hatás miatt – a törvény
következtében gyakrabban kerülnek balesetveszélyes helyzetbe, ráadásul az ő
biztonságukat nem növeli a biztonsági öv. Következésképpen: a biztonsági öv kötelezővé
tételétől a gyalogosok sérülésével járó súlyos balesetek számának növekedését várhatjuk.

Ezekről a hatásokról nemcsak spekulálni lehet, meg is lehet mérni őket. Sam Peltzman,
amerikai közgazdász kimutatta, hogy a fenti hatások igenis működnek. Számításai szerint
a biztonsági öv kötelezővé tétele egyfelől csökkentette ugyan az ezer balesetre jutó
halálos sérülések számát, másfelől viszont növelte a balesetek számát. Az egyenleg: az
autóvezetők baleseti halálozásának száma nagyjából változatlan maradt, miközben
megnőtt a balesetből származó gyalogos halálozások száma.

– Vonjunk le néhány általánosabb tanulságot! 1. Mindenfajta törvényhozói beavatkozás
esetén igen gondosan kell a szereplők viselkedését befolyásoló ösztönzők természetét
tanulmányozni. Továbbá: 2. A közgazdasági problémák nagy részénél a mérés igen
jelentős szerepet játszik. Hogy milyen kimenetelre számíthatunk, az igen gyakran az
egymásnak feszülő ellentétes irányú erők nagyságán múlik. Spekulatíve ez nem
eldönthető. A közgazdaságtan empirikus tudomány. A statisztika és ökonometria ismerete
ezért elengedhetetlen része egy jól képzett közgazdász tudásának.

***

A továbbiakban az egyének közti interakciókkal kapcsolatos alapelveket vesszük szemügyre.
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1.5  Egyének közti interakciók

6.  alapelv:
Kereskedés révén minden szereplő kedvezőbb helyzetbe juthat.

– A kereskedelem nemcsak versengés, de emberek közti együttműködés is egyben.
Köztudott dolog, hogy Japán és az Egyesült Államok számos területen egymás
versenytársai. A fogyasztókért versenyeznek egymással a gépkocsi-, illetve a személyi-
számítógéppiacokon, akárcsak a futballcsapatok az országos bajnoki címért.  Azonban
roppant félrevezető lenne mind az országok közti, mind az országon belüli kereskedelmet
a sportversenyek analógiájára felfogni. A sportversenyeken az egyik fél nyer, a másik fél
pedig veszít. A kereskedelemben ennek épp az ellenkezője igaz: kereskedés révén
minden szereplő kedvezőbb helyzetbe juthat. (Ha ez nem lenne igaz, akkor az sem lenne
világos, miért is lépnek egymással – önként! – szerződésre a felek.)

– Példa: Ki nyírja le a füvet a kertben?  Egy agysebész 2 óra alatt tudná lenyírni a füvet a
kertjében. Ugyanennyi idő alatt 2.000 dollárt tudna egy műtéttel megkeresni. A
szomszédban élő gimnazista 4 óra alatt tudná lenyírni. Az ő alternatív pénzkereseti
lehetősége 4 órányi egyéb munkával maximum 20 dollár a helyi McDonald’s étteremben.
Nyilván képesek kölcsönösen előnyös szerződést kötni. Ha például az agysebész a fűnyí-
rásért 30 dollárt fizet neki, azzal mindketten jól járnak.

Vegyük észre: ez az eredmény nem függ attól, hogy – abszolút értelemben – melyikük
tudná kisebb időráfordítással lenyírni a füvet! Ezt az eredményt még sokat fogjuk
használni. Az is világos, hogy ezzel a cserével, a társadalom is gazdagabb lesz, hiszen
csere nélkül nem jöhetett volna létre egy 2.000 dollárt érő orvosi beavatkozás.

– Példa: Az Egyesült Államokbeli Nike cég üzemet telepít Indonéziába. A magas amerikai
órabérek (10 dollár) helyett az indonéz munkásoknak 1 dollár órabért fizet. Ez nyilván
megéri neki. De Indonéziában ugyanazon a helyi munkaerőpiacon, a szalagmunkához
szükséges iskolázottsággal az emberek másutt csak 50 centes órabérhez tudnának
hozzájutni. Értékeljük az esetet az agysebész és a szomszéd gimnazista szerződésének
analógiájára! Fordítsunk némi figyelmet az esetleges politikai demagógiára:
„kizsákmányolják a helyi munkaerőt”, „gyarmatosítás” stb.
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7.  alapelv:
Egy társadalom gazdasági életét általában célszerű

 piaci alapokra helyezni.

– A kommunizmus összeomlása a huszadik század egyik legjelentősebb eseménye volt. A
kommunizmus gazdasági ideája: a kormányzat központi tervezői képesek a leghaté-
konyabban egy nemzetgazdaság gazdasági tevékenységeit megszervezni. Eszerint: e
tervezők dolga az, hogy eldöntsék, milyen javakat kell megtermelni, mennyit kell belőlük
megtermelni, kinek kell a javakat megtermelni, és hogyan kell őket elosztani. A
kommunista gazdasági rendszerek összeomlásával a korábban tervgazdálkodást folytató
ország döntő többsége fokozatosan áttért a piacgazdaságra.

A piacgazdaságban nincsenek központi tervezők. A döntéseket vállalatok tízezrei és
háztartások milliói hozzák. A piacgazdaság az erőforrások allokációját nagyszámú
vállalat és háztartás decentralizált döntései által valósítja meg. A vállalatok döntenek
arról, mit és mennyit kell termelni, kiket kell alkalmazni; a háztartások tagjai döntenek
arról, mely vállalatnál kívánnak dolgozni, és mit szeretnének vásárolni a jövedelmükért.
A vállalatok és háztartások a javak és szolgáltatások piacain kerülnek kapcsolatba
egymással.  A gazdaság szereplői saját érdekeiket követik. Viselkedésük során az árak és
a jövedelmek alakulásához igazodnak.

– Úgy tűnhet, hogy egy ilyen decentralizált rendszernek tökéletes káoszba kellene
fulladnia, hiszen a sok millió gazdasági szereplő, sok milliárdnyi döntését senki sem
koordinálja.

A történelmi tapasztalatok szerint azonban a piacgazdaságok igen figyelemreméltó
sikereket mutattak fel a gazdasági tevékenységek megszervezésében. Az elmúlt száz
évben páratlan gazdasági fejlődést és jólétnövekedést produkáltak. Ezzel szemben a
gazdasági tevékenységeket központi koordináció révén megszervező – kommunista –
országok csődbe jutottak e történelmi kísérlet viszonylag rövid (40-70) éve alatt. Mi
ennek az oka?

Nem adható erre egy egyszerű válasz. Mint majd egyetemi pályafutásuk egésze alapján
nyilván világossá válik az önök számára, a közgazdaságtan tanulmányozásának az
egyik legfontosabb – ha nem a legfontosabb – célja éppen az, hogy megértsük: mi
módon képes egy ilyen decentralizált rendszer megfelelően (a társadalom rendelkezésére
álló erőforrások hatékony felhasználásával) működni.

– Hadd hivatkozzam itt a közgazdaságtan talán leghíresebb (és legfontosabb) klasszikus
szövegrészletére, amely Adam Smith-től, a modern közgazdaságtan megteremtőjétől
származik (Nemzetek gazdagsága, 1776):

„Ebédünket nem a mészáros, a sörfőző vagy a pék jóakaratától várjuk, hanem attól, hogy
ezek saját érdekeiket tartják szem előtt.” (I. könyv, 2. fejezet) ...
.... Minden ember igyekszik úgy felhasználni tőkéjét [mai szóhasználattal úgy
mondanánk: a rendelkezésére álló erőforrásokat] ... , hogy az eredmény a lehető
legértékesebb legyen. ... Rendszerint nem a közérdek előmozdítására törekszik, s azzal
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sincs tisztában, hogy egyébként mennyire szolgálja azt. ... Mindössze ... saját nyereségére
van tekintettel. Abban egy láthatatlan kéz vezérli, hogy egy, a szándékai között nem
szereplő célt is megvalósításhoz segítsen. Saját érdekét követve gyakran hatékonyabban
szolgálja a társadalom érdekét, mintha ténylegesen azt akarná előmozdítani.” (IV. könyv,
2. fejezet)

– Ismétlem: A közgazdaságtan tanulmányozásának az egyik legfontosabb célja épp ez:
megérteni, hogyan is működik ez a láthatatlan kéz, és mi módon tereli megfelelő mederbe
a gazdasági folyamatokat. A közgazdaságtan tanulmányozása során megértjük, hogy a
„láthatatlan kéz” az árak eszközével irányítja a gazdasági tevékenységeket. Az árak
egyszerre tükrözik egy gazdasági jószág hasznát a társadalom számára és azt a költséget
is, amibe az adott jószág a társadalomnak kerül. Minthogy a vállalatok és a háztartások az
árak alapján döntik el, hogy mit termeljenek és mit vásároljanak, ezzel akaratlanul is
tekintetbe veszik cselekvéseik társadalmi hasznát és költségeit. Az esetek igen jelentős
részében az árak az egyéni döntéshozókat olyan cselekvésekre ösztönzik, amelyek
egyszersmind a társadalom egészének jólétét is növelik.

Az előbbi megállapításnak van egy ilyen fontos következménye. Nevezetesen: ha a
kormányzat valahol megakadályozza, hogy az árak szabadon alkalmazkodjanak kereslet
és kínálat változásaihoz, akkor az a láthatatlan kéz koordináló szerepét is gyengíti.
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8.  alapelv:
Kormányzati beavatkozások révén olykor javítani lehet a piaci módon megszervezett

gazdasági tevékenységek eredményein.

– Habár a gazdasági tevékenységek megszervezésének általában a piac a megfelelő módja,
akadnak azonban fontos kivételek. A kormányzat kétfajta indokkal avatkozhat be a
gazdaság működésébe: vagy a gazdasági hatékonyságot, vagy a társadalmi egyenlőséget
kívánhatja elősegíteni. A hatékonyság növelésének célja azt jelenti, hogy beavatkozásai
segítségével az elosztható torta nagyságát szeretné növelni, az egyenlőség növelésének
célja pedig azt jelenti, hogy a torta elosztásának módját kívánja megváltoztatni.

– A láthatatlan kéz nem működik mindenkor tökéletesen (emberi intézmény). Vannak
esetek, amikor a gazdaság erőforrásait a piac nem megfelelő hatékonysággal allokálja. Az
alábbiakban felsoroljuk a legfontosabb eseteket:

– Externális hatások. Előfordulhat, hogy egy személy vagy vállalat tevékenysége nemcsak
a saját jólétét, de más személyek jólétét is közvetlenül érinti (kedvezően vagy
kedvezőtlenül). Ha tevékenységével a környezetet szennyezi, akkor kedvezőtlenül érinti.
Környezetvédelmi szabályozás révén a kormányzat ilyenkor növelheti a társadalom
gazdasági jólétét. Például a szennyező üzem működését leállíthatja vagy bírsággal
sújthatja. De azt is megteheti, hogy rábízza az érdekelt felekre, hogy állapodjanak meg
egymással: a szennyező üzem rábírhatja bizonyos ellenszolgáltatás fejében a másik felet,
hogy szennyezést eltűrje, vagy épp ellenkezőleg a szennyezés kárvallottjai fizetnek azért,
hogy az üzem szüntesse be szennyezéssel járó tevékenységét. Igen gondosan kell mér-
legelni az egyes megoldási lehetőségek allokációs és jövedelemelosztási következ-
ményeit: vagyis azt: melyik megoldás eredményez nagyobb tortát, illetve melyik
előnyösebb az egyik vagy másik szereplőnek.

– Közjavak. Léteznek olyan javak, amelyek használatából nem lehet (vagy nagyon
költséges lenne) kizárni valakit. Ilyen például a közvilágítás. Mivel a közjavak esetében
mind a fogyasztás mennyisége ellenőrizhetetlen, mind pedig az, hogy mennyit ér meg a
fogyasztónak a szóban forgó jószág, nem lehet a fogyasztóval megfizettetni a közjószág
használatát: mindenki annyit fogyaszt, amennyit akar (vagy amennyi van) belőle. A
közjavakat általában vagy közvetlenül állami vállalatok állítják elő, vagy az állam
magáncégektől rendeli meg őket, és ellenértéküket a begyűjtött adókból fedezi.

– Piaci erőfölény (monopolhelyzet). Piaci erőfölényben van egy személy vagy csoport
vagy vállalat akkor, hogy egyoldalú módon túlzott hatást tud gyakorolni az árakra. Ha
egy faluban csak egyetlen kút van, akkor a kút tulajdonosa az előbbi értelemben a
vízszolgáltatás területén piaci erőfölénnyel rendelkezik. Azt szoktuk mondani, hogy
monopolista, aki nincs kitéve a piaci verseny korlátozó erejének. Ilyen esetekben az
árszabályozás révén a kormányzat növelheti a gazdasági hatékonyságot.

– A társadalmi egyenlőség előmozdítása. A piacgazdaság aszerint javadalmazza az
embereket, hogy milyen mértékben képesek olyan javakat előállítani, illetve olyan
szolgáltatásokat nyújtani, melyekre mások igényt tartanak, és amelyekért hajlandóak
fizetni. A világ legjobb kosárlabdajátékosa sokkal többet keres, mint a világ legjobb
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sakkozója, egyszerűen csak azért, mert többen kiváncsiak a kosárlabdameccsekre, mint a
sakkmérkőzésekre. A piaci mechanizmusok nem  feltétlenül gondoskodnak arról, hogy
mindenkinek legyen elegendő élelme, tető a feje felett, megfelelő ruhája vagy egészség-
ügyi ellátása.

– Fontos megjegyzés! Abból a tényből, hogy a piaci koordináció („a láthatatlan kéz”) nem
ad megfelelő megoldást egy közgazdasági problémára, önmagában még nem következik,
hogy egy kormányzati beavatkozás jobb eredményre vezet. A kormányzati beavatkozá-
soknak is lehetnek kedvezőtlen mellékkövetkezményei. Az előnyök és hátrányok gondos
mérlegelésének kell megelőznie a megfelelő megoldás kiválasztását.

Adam Smith
(1723–1790)


