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OPTIMALIS
MUNKAK¶INALAT
RASZORULTS
AGI
1
¶
NYUGDIJRENDSZER MELLETT
¶
BESSENYEI ISTVAN
PTE KÄ
ozgazdas¶
agtudom¶
anyi Kar

Mivel az optim¶alis munkak¶³n¶alat meglehet}
osen bonyolult m¶
odon fÄ
ugg a re¶
alb¶ert}ol ¶es a szoci¶alis ell¶at¶orendszer param¶etereit}
ol, az inter- ¶es intratempor¶
alis
redisztrib¶
uci¶ot elemz}o modellek m¶eg a viszonylag egyszer}
u, homotetikus hasznoss¶agi fÄ
uggv¶eny alkalmaz¶asa eset¶en is gyakran lemondanak az optim¶
alis
munkak¶³n¶alat analitikus meghat¶aroz¶
as¶
ar¶
ol, s kÄ
ovetkeztet¶eseiket sz¶
am¶³t¶
og¶epes
szimul¶aci¶o seg¶³ts¶eg¶evel t¶amasztj¶ak al¶
a. F}
o eredm¶enyÄ
unk annak megmutat¶
asa,
hogy az akt¶³v ¶es id}oskori fogyaszt¶
as hat¶
arhaszn¶
at a munkak¶³n¶
alat fÄ
uggv¶eny¶eben fejezve ki az analitikus elemz¶es is viszonylag egyszer}
uen elv¶egezhet}
o. ¶Igy
kÄ
onnyen bel¶athat¶o, hogy a re¶alb¶er, a nyugd¶³jszorz¶
o, a munkan¶elkÄ
uli ell¶
at¶
as,
vagy a r¶aszorults¶agi nyugd¶³j m¶ert¶ek¶enek megv¶
altoz¶
asa a munkak¶³n¶
alat rugalmass¶ag¶anak jelent}os ingadoz¶asait eredm¶enyezheti, tov¶
abb¶
a kereseteltitkol¶
asra
osztÄonÄozhet. A bemutat¶asra kerÄ
Ä
ul}
o mikromodellt a makroszint}
u egyens¶
uly
elemz¶ese eg¶esz¶³ti ki, ahol az munkav¶
allal¶
oi preferenci¶
ak heterogenit¶
as¶
at is
¯gyelembe vesszÄ
uk.

Bevezet¶
es
Ismert, hogy a munkav¶allal¶o sz¶am¶
ara maxim¶
alis intertempor¶
alis Ä
osszhasznot
biztos¶³t¶o munkak¶³n¶alat nagys¶aga meglehet}
osen bonyolult m¶
odon fÄ
ugg a re¶
alb¶ert}ol, illetve a nyugd¶³jrendszer ¶es munkan¶elkÄ
uli ell¶
at¶
as jellegzetess¶egeit meghat¶aroz¶o param¶eterekt}ol. KÄ
ulÄonÄ
osen ¶³gy van ez r¶
aszorults¶
agi nyugd¶³j eset¶en,
ahol a keresetar¶anyos nyugd¶³jat, ha az elmarad a r¶
aszorults¶
agi kÄ
uszÄ
obhÄ
oz
tartoz¶o ¶ert¶ekt}ol, erre a minim¶alis szintre eg¶esz¶³tik ki. Mivel ebben az esetben
az optimaliz¶al¶as sor¶an analitikus eszkÄ
ozÄ
okkel nehezen kezelhet}
o, szakad¶
asos
fÄ
uggv¶enyek ad¶odnak, az elemz¶esek sor¶
an gyakori az analitikus vizsg¶
alatok
numerikus szeml¶eltet¶essel tÄort¶en}
o helyettes¶³t¶ese.
Ebben a dolgozatban Simonovits (2012) modellj¶eb}
ol kiindulva az akt¶³v
¶es id}oskori fogyaszt¶as hat¶arhaszn¶
at a munkak¶³n¶
alat fÄ
uggv¶eny¶eben fejezzÄ
uk
ki, ami lehet}ov¶e teszi a komparat¶³v statikus vizsg¶
alatok egyszer}
u analitikus
eszkÄozÄokkel tÄort¶en}o elv¶egz¶es¶et, tov¶
abb¶
a a gyakran alkalmazott2 , ¶
am megle1 Jelen tanulm¶
¶
any a ,,TAMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0005"
p¶
aly¶
azati projekt t¶
amogat¶
as¶
aval k¶
eszÄ
ult. KÄ
oszÄ
onetemet fejezem ki Kov¶
acs Erzs¶
ebetnek, Simonovits Andr¶
asnak
valamint Cseres-Gergely Zsombornak a dolgozat elk¶
esz¶³t¶
es¶
ehez ny¶
ujtott u
¶tmutat¶
as¶
ert ¶
es
seg¶³ts¶
eg¶
ert, mindazon¶
altal az esetlegesen el}
ofordul¶
o hib¶
ak¶
ert a felel}
oss¶
eg a szerz}
ot terheli.
Be¶
erkezett: 2013. j¶
ulius 11. E-mail: essenyei@ktk.pte.hu.
2 Pl: Auerbach ¶
es Kotliko® (1987), Feldstein (1987), Simonovits (2012), Vald¶
es-Prieto
¶
es Schwarzhaupt (2010)
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het}
osen speci¶alis homotetikus munkav¶
allal¶
oi hasznoss¶
agi fÄ
uggv¶eny helyett
egy ¶altal¶anosabb forma alkalmaz¶
as¶
at, ahol a b¶erjÄ
ovedelem ceteris paribus
emelked¶es¶evel az akt¶³v ¶es id}oskori fogyaszt¶
as ar¶
anya is megv¶
altozhat.
Megmutatjuk, hogy az ¶³gy kapott hat¶
arhaszon-fÄ
uggv¶enyek szakad¶
asi hely¶enek elhelyezked¶ese az ad¶o- ¶es j¶
arul¶ekkulcs, valamint a nyugd¶³jszorz¶
o mellett mind a re¶alb¶er, mind pedig a r¶
aszorults¶
agi kÄ
uszÄ
ob nagys¶
ag¶
at¶
ol fÄ
ugg, s ez
az elhelyezked¶es dÄont}o szerepet j¶
atszik a teljes ¶eletp¶
aly¶
an ¶ertelmezett munkak¶³n¶
alat meghat¶aroz¶asa sor¶an. Megmutatjuk azt is, hogy munkan¶elkÄ
uli ell¶
at¶
as,
illetve r¶aszorults¶agi nyugd¶³jrendszer eset¶en a re¶
alb¶er csek¶ely m¶ert¶ek}
u emelked¶ese az optim¶alis munkak¶³n¶alat v¶
altozatlans¶
ag¶
aval ¶epp¶
ugy egyÄ
utt j¶
arhat,
mint annak ugr¶asszer}
u emelked¶es¶evel. Vizsg¶
aljuk tov¶
abb¶
a a munkan¶elkÄ
ulieknek ¯zetett j¶arad¶ek ¶es r¶aszorults¶agi nyugd¶³j munkak¶³n¶
alatot csÄ
okkent}
o, kereseteltitkol¶ast ÄosztÄonz}o ¶es makroszint}
u egyens¶
ulytalans¶
agot el}
oid¶ez}
o hat¶
as¶
at.
Azonban Simonovits (2011) ¶es (2012) cikkeivel szemben nem foglalkozunk a
korm¶anyzat j¶ol¶et-maximaliz¶al¶asi feladat¶
aval. Az¶ert nem, mert vizsg¶
al¶
od¶
asainkat a munkav¶allal¶oi preferenci¶
ak heterogenit¶
as¶
anak eset¶ere is kiterjesztjÄ
uk,
¶es ekkor Arrow (1963) lehetetlens¶egi t¶etele szerint az egy¶eni hasznoss¶
agi fÄ
uggv¶enyek demokratikus elvek alapj¶
an nem aggreg¶
alhat¶
ok t¶
arsadalmi hasznoss¶
agi
fÄ
uggv¶enny¶e3 . Ugyanakkor Arrow lehetetlens¶egi t¶etel¶eb}
ol nem kÄ
ovetkezik,
hogy az inter- ¶es intratempor¶alis redisztrib¶
uci¶
os rendszer m¶
odos¶³t¶
asainak
munkak¶³n¶alatra, illetve makroegyens¶
ulyra gyakorolt hat¶
asait hi¶
abaval¶
o lenne
vizsg¶alni. Dolgozatunk az ilyen jelleg}
u vizsg¶
al¶
od¶
asokhoz k¶³v¶
an hozz¶
aj¶
arulni.
A cikk alapvet}oen neoklasszikus szeml¶elet}
u, a keynesi t¶³pus¶
u neh¶ezs¶egekre,
mindenekel}ott a k¶enyszer}
u munkan¶elkÄ
ulis¶eg probl¶em¶
aj¶
ara csak n¶eh¶
any l¶
abjegyzetben tÄort¶enik utal¶as. Az els}
o r¶esz¶eben ismertetjÄ
uk a modellt. A m¶
asodik
r¶eszben azt vizsg¶aljuk, hogy mik¶ent reag¶
al a munkak¶³n¶
alat a re¶
alb¶er v¶
altoz¶
as¶
ara. A harmadik r¶eszben a kereseteltitkol¶
as felt¶eteleit ¶es a munkav¶
allal¶
oi
preferenci¶ak heterogenit¶as¶anak egyens¶
ulyra gyakorolt hat¶
as¶
at vesszÄ
uk szemu
Ägyre. A dolgozatot a legfontosabb kÄ
ovetkeztet¶eseket Ä
osszegz}
o, rÄ
ovid szakasz
z¶
arja.

1

A modell

A modell Simonovits (2012) ¶es (2011) cikkein alapul, ez¶ert ismertet¶ese sor¶
an
ahol csak lehets¶eges, az ott alkalmazott jelÄ
ol¶eseket kÄ
ovetjÄ
uk. FeltesszÄ
uk, hogy
mindenki egys¶egnyi hossz¶
us¶ag¶
u ideig munkak¶epes ¶es ezt egy ¹ hossz¶
us¶
ag¶
u
nyugd¶³jas id}oszak kÄoveti, ahol 0 · ¹ · 1. A munkak¶epes id}
oszak potenci¶
alis
munkak¶³n¶alata T , a t¶enyleges munkak¶³n¶
alat pedig: l, ahol 0 · l · T . A
T ¡ l kÄ
ulÄonbs¶eg a szabadid}o. A munkapiaci keresletet az id}
oegys¶egre es}
o
re¶
alb¶er, w kÄozvet¶³ti a munkav¶allal¶
ok fel¶e, a munkapiacr¶
ol ¶erkez}
o tov¶
abbi
jelz¶esekt}ol eltekintÄ
unk4 . Mindezek alapj¶
an az egyes munkav¶
allal¶
ok teljes
3 Az emiatt ad¶
od¶
o neh¶
ezs¶
egek kikÄ
uszÄ
obÄ
ol¶
ese c¶
elj¶
ab¶
ol Feldstein (1987) egy paternalista
t¶
arsadalmi j¶
ol¶
eti fÄ
uggv¶
enyt vezet be, ¶
es ezt az elj¶
ar¶
ast kÄ
oveti Vald¶
es-Prieto ¶
es Schwarzhaupt
(2010) cikke is a ,,j¶
oindulat¶
u tervez}
o" feltev¶
es¶
et alkalmazva.
4 KÄ
ulÄ
onÄ
osen a keynesi t¶³pus¶
u modellekben (pl: Benassy (1977), Malinvaud (1977))
gyakori m¶
eg az l · ¹
l mennyis¶
egi jelz¶
es szerepeltet¶
ese. Ha nem k¶³v¶
anjuk ¯gyelmen k¶³vÄ
ul
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¶eletp¶aly¶ara sz¶am¶³tott Äosszes b¶erjÄ
ovedelme: wl. Legyen a transzferkulcs, azaz
az ad¶o- ¶es j¶arul¶ekkulcs Äosszege t, ekkor a nett¶
o b¶erjÄ
ovedelem: (1 ¡ t)wl, a
keresetar¶anyos nyugd¶³j nagys¶aga pedig ¯wl, ahol ¯ a nyugd¶³jszorz¶
o. Ha a
munkav¶allal¶o Äosszes b¶erjÄovedelme elmarad a °c r¶
aszorults¶
agi kÄ
uszÄ
ob¶ert¶ekt}
ol,
akkor jÄovedelm¶et e kÄ
uszÄob¶ert¶ekre eg¶esz¶³tik ki. Hasonl¶
ok¶eppen, ha a keresetar¶anyos nyugd¶³j elmarad a °d r¶
aszorults¶
agi kÄ
uszÄ
ob¶ert¶ekt}
ol, akkor ennek
megfelel}o nyugd¶³jkieg¶esz¶³t¶est kap. Simonovits (2012) cikk¶et kÄ
ovetve kiz¶
ar¶
olag
likvidit¶as korl¶atos h¶aztart¶asokkal foglalkozunk, ez¶ert a mag¶
anmegtakar¶³t¶
ast¶
ol
eltekintÄ
unk. ¶Igy a munkav¶allal¶onak egyetlen dÄ
ont¶esi v¶
altoz¶
oja marad: a
munkak¶³n¶alat, kÄovetkez¶esk¶epp az akt¶³vkori fogyaszt¶
as ennek fÄ
uggv¶eny¶eben
fejezhet}o ki:
½
°c ; ha t¹wl < °c
c = c(l) = max (t¹wl; °c ) =
(1)
t¹wl; ha t¹wl ¸ °c ;
ahol ¹t = 1 ¡ t.
fÄ
uggv¶enye:

A nyugd¶³jas kori fogyaszt¶
as ugyanezen dÄ
ont¶esi v¶
altoz¶
o

d = d(l) = max (¯wl; °d ) =

½

°d ;
¯wl;

ha ¯wl < °d
ha ¯wl ¸ °d :

(2)

Legyen tov¶abb¶a ± a lesz¶am¶³tol¶asi t¶enyez}
o, mely az id}
oskori fogyaszt¶
as hasznoss¶ag¶anak akt¶³vkorihoz viszony¶³tott s¶
uly¶
at fejezi ki, ¶es legyen 0 < ± · 1.
ModellÄ
unkbe az irodalomban szok¶
asos homotetikusn¶
al ¶
altal¶
anosabb hasznoss¶
agi fÄ
uggv¶enyt ¶ep¶³tÄ
unk be. M¶³g p¶eld¶
aul Simonovits (2011) ¶es (2012) CobbDouglas t¶³pus¶
u munkav¶allal¶oi preferenci¶
akat t¶etelez fel, Auerbach ¶es Kotliko®
(1987) pedig CES t¶³pus¶
ut, addig cikkÄ
unkben a Gali (2008) kÄ
onyv¶eben is alkalmazott CRRA hasznoss¶agi fÄ
uggv¶enyt vesszÄ
uk alapul. ¶Igy az intertempor¶
alis,
vagy ¶eletp¶alya-hasznoss¶ag c(l); d(l) ¶es T ¡ l al¶
abbi fÄ
uggv¶enye:
U (l) =

c1¡¾
(T ¡ l)1+v
d1¡Á
+»
+ ¹±
;
1¡¾
1+v
1¡Á

(3)

ahol » > 0 a szabadid}o hasznoss¶ag¶
anak relat¶³v s¶
uly¶
at m¶eri. Hasonl¶
o hasznoss¶
agi fÄ
uggv¶enyt alkalmaz Davig ¶es Leeper (2011), b¶
ar d n¶
aluk a h¶
aztart¶
as
re¶
al p¶enzvagyon¶at jelenti, ¶am ennek a munkak¶³n¶
alat szempontj¶
ab¶
ol nincs
jelent}os¶ege. A (3) hasznoss¶agi fÄ
uggv¶eny el}
onye, hogy nem felt¶etlenÄ
ul homotetikus, kÄovetkez¶esk¶epp a b¶erjÄ
ovedelem megv¶
altoz¶
asa eset¶en az akt¶³v- ¶es
id}
oskori fogyaszt¶as ar¶anya nem felt¶etlenÄ
ul marad v¶
altozatlan. Ha ¾; Á < 1,
akkor ¾ = Á eset¶en fÄ
uggv¶enyÄ
unk c-ben ¶es d-ben tov¶
abbra is homotetikus, ¶³gy
a c=d h¶anyados konstans marad akkor is, ha a b¶erjÄ
ovedelem nÄ
ovekszik, ¾ > Á
eset¶en azonban a b¶erjÄovedelem nÄ
oveked¶es¶evel az akt¶³v- ¶es id}
oskori fogyaszt¶
as
ar¶
anya csÄokken. ¾ < Á eset¶en pedig nÄ
ovekszik.
Megjegyzend}o tov¶abb¶a, hogy a (3) hasznoss¶
agi fÄ
uggv¶eny tov¶
abbra is j¶
ol
viselked}o preferenci¶akat reprezent¶
al. RÄ
ogz¶³tve p¶eld¶
aul d nagys¶
ag¶
at, az akt¶³vhagyni az ebb}
ol ad¶
od¶
o neh¶
ezs¶
egeket, akkor jelÄ
olje T a munkak¶
epes id}
oszak potenci¶
alis
munkak¶³n¶
alat¶
anak ¶
es a munkapiacon jelen lev}
o mennyis¶
egi korl¶
atnak a minimum¶
at!

100

Bessenyei Istv¶
an

kori fogyaszt¶as ¶es szabadid}o s¶³kj¶
aban ad¶
od¶
o kÄ
ozÄ
ombÄ
oss¶egi gÄ
orb¶ek negat¶³v
meredeks¶eg}
uek, tov¶abb¶a ¾; Á > 0 eset¶en szigor¶
uan konvexek5 .
Az optimum els}orend}
u felt¶etele:
M Uc + M Ud = c¡¾ c0 (l) + ¹±d¡Á d0 (l) = » (T ¡ l)v = M dUl ;

(4)

mely szerint az akt¶³v ¶es nyugd¶³jas kori fogyaszt¶
as hat¶
arhasznainak Ä
osszege
meg kell, hogy egyezzen a munkav¶
allal¶
as hat¶
ar¶
aldozat¶
aval, M dUl -lel6 . A
hat¶arhaszon azonban a mikroÄokon¶
omi¶
aban megszokott¶
ol elt¶er}
oen itt nem a
tÄ
obbletfogyaszt¶asb¶ol ad¶od¶o hasznoss¶
agnÄ
ovekm¶eny, hanem a tÄ
obblet-munkak¶³n¶
alatb¶ol ad¶od¶o tÄobbletjÄovedelem ¶
altal lehet}
ov¶e v¶
alt akt¶³v (M Uc ) ¶es nyugd¶³jas kori (MUd ) fogyaszt¶asnÄoveked¶es miatt bekÄ
ovetkez}
o tÄ
obblethaszon. A
hat¶arhaszon fÄ
uggv¶enyekb}ol a ¾, Á ¶es v param¶eterek kÄ
ozgazdas¶
agi tartalma
is egyszer}
uen ad¶odik, ezek az adott hat¶
arhaszon munkak¶³n¶
alat szerint vett
konstans rugalmass¶agaik¶ent ¶ertelmezhet}
ok. A munkav¶
allal¶
as hat¶
ar¶
aldozati
fÄ
uggv¶eny¶evel szemben °c > 0, illetve °d > 0 eset¶en az akt¶³v ¶es nyugd¶³jas kori
fogyaszt¶as hat¶arhasznai a munkak¶³n¶
alat szakad¶
asos fÄ
uggv¶enyei:
½
0;
ha t¹wl < °c
MUc = c¡¾ c0 (l) =
(5)
1¡¾ ¡¾
¹
(tw)
l
ha t¹wl ¸ °c
¶es
¡Á 0

M Ud = ¹±d

d (l) =

½

0;
¹± (¯w)1¡Á l¡Á

ha ¯wl < °d
ha ¯wl ¸ °d :

(6)

E hat¶arhaszon-fÄ
uggv¶enyek szakad¶
asos jelleg¶eb}
ol kÄ
ovetkezik az
1. tulajdons¶
ag
Legyen °c =¹t < °d =¯, ekkor l 2

h

°c
°d
t¹w ; ¯w

i

) M Ud (l) = 0.

°c
Ezek szerint a szakad¶asi helyekhez tartoz¶
o munkak¶³n¶
alatok: lc = tw
¹
°d
¶es ld = ¯w ¶altal meghat¶arozott intervallumon a munkav¶
allal¶
oi optimum
(4) els}orend}
u felt¶etel¶eben csak az akt¶³vkori fogyaszt¶
as hat¶
arhaszonfÄ
uggv¶enye
meghat¶aroz¶o, az id}oskori fogyaszt¶
as¶e nem. Megjegyzend}
o, hogy l < lc eset¶en
az akt¶³vkori fogyaszt¶as hat¶arhaszna sem meghat¶
aroz¶
o, l > ld eset¶en pedig
a nyugd¶³jas kori fogyaszt¶as is meghat¶
aroz¶
ov¶
a v¶
alik. Hasonl¶
o tulajdons¶
agot
lehetne tov¶abb¶a meg¶allap¶³tani a ford¶³tott, °c =t¹ > °d =¯ esetre, mivel azonban
meglehet}osen csek¶ely annak realit¶
asa, hogy a munkak¶³n¶
alat meghat¶
aroz¶
as¶
at
az akt¶³v kori fogyaszt¶as nem befoly¶
asolja, csak a nyugd¶³jas kori, ezen ford¶³tott
esettel a tov¶abbiakban nem foglalkozunk.
5 Itt jegyezzÄ
uk meg, hogy a (3) hasznoss¶
agi fÄ
uggv¶
eny a param¶
eterek egys¶
egnyin¶
el nagyobb ¶
ert¶
eke eset¶
en is ¶
ertelmezett, b¶
ar nem felt¶
etlenÄ
ul ad pozit¶³v ¶
ert¶
eket. Ebben az esetben
azonban az eml¶³tett kÄ
ozÄ
ombÄ
oss¶
egi gÄ
orb¶
ek m¶
ar nem felt¶
etlenÄ
ul konvexek.
6 A jelÄ
ol¶
esben szerepl}
o d utal arra, hogy itt negat¶³v hat¶
arhaszonr¶
ol, azaz hat¶
ar¶
aldozatr¶
ol
(disutility) van sz¶
o, az l als¶
o index pedig arra, hogy ez a hat¶
ar¶
aldozat kÄ
ozvetlenÄ
ul a munkav¶
egz¶
esb}
ol ad¶
odik.
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1. ¶
abra. Munkak¶³n¶
alat r¶
aszorults¶
agi j¶
arad¶
ek mellett

Az 1. ¶
abra az optim¶alis munkak¶³n¶
alat meghat¶
aroz¶
od¶
as¶
at mutatja be az els}
orend}
u optimumkrit¶erium felhaszn¶
al¶
as¶
aval, de a (t¹w)1¡¾ l¡¾ ¶es (¹
tw)1¡¾ l ¡¾ +
1¡Á ¡Á
(¯w)
l
hat¶arhaszon-gÄorb¶eknek csak a relev¶
ans darabjait tÄ
unteti fel.
Legyen lc < l < ld , ekkor az 1. tulajdons¶
ag szerint MUd (l) = 0, ¶es ¶³gy:
M Uc (l) = M Uc (l) + MUd (l). Ebben az esetben teh¶
at az optim¶
alis munkak¶³n¶
alat meghat¶aroz¶asa szempontj¶ab¶
ol M Uc k¶et szakad¶
asi hely kÄ
ozÄ
otti darabja
relev¶ans. Ha pedig l > ld , akkor az 1. tulajdons¶
ag miatt az M Uc + M Ud
gÄ
orbe relev¶ans.
SzemÄ
ugyre v¶eve az ¶abr¶at l¶athat¶
o, hogy z¶erus munkak¶³n¶
alat mellett a (4)
optimumfelt¶etel nem teljesÄ
ul, azonban a (3) ¶eletp¶
alya-hasznoss¶
agnak lok¶
alis
maximuma van. A param¶eterek ¶ert¶ek¶et}
ol fÄ
ugg, hogy ez a lok¶
alis maximumhely egyben glob¶alis-e. ModellÄ
unkben teh¶
at megjelenik a munkan¶elkÄ
uli
ell¶
at¶as ¶es r¶aszorults¶agi nyugd¶³j munkav¶
allal¶
as ellen Ä
osztÄ
onz}
o hat¶
asa, melynek
gazdas¶agi, t¶arsadalmi ¶es politikai jelent}
os¶ege ismert. Amennyiben az egy¶en
u
¶gy dÄont, hogy nem fejt ki munkak¶³n¶
alatot, az akt¶³v ¶es nyugd¶³jas kori fogyaszt¶as r¶ev¶en el¶ert intertempor¶alis Ä
osszhaszon:
U0 =

° 1¡Á
°c1¡¾
+ d
;
1¡¾ 1¡Á

tov¶
abb¶a °c ; °d > 0 eset¶en U0 > 0. Ez azt jelenti, hogy a munkan¶elkÄ
ulieknek
¯zetett ell¶at¶as ¶es a r¶aszorults¶agi nyugd¶³j azok sz¶
am¶
ara is pozit¶³v intertempor¶
alis Äosszhasznot biztos¶³t, akik eg¶esz ¶eletÄ
ukben nem dolgoznak. VegyÄ
uk ¶eszre
tov¶
abb¶a, hogy ebben a helyzetben a munkak¶³n¶
alat kism¶ert¶ek}
u nÄ
ovel¶ese nem
tesz lehet}ov¶e magasabb fogyaszt¶ast, s}
ot az ¶eletp¶
alya-hasznoss¶
agot csÄ
okkenti,
teh¶
at a z¶erus munkak¶³n¶alat a (3) hasznoss¶
agi fÄ
uggv¶eny lok¶
alis maximumhelye.
Pozit¶³v munkak¶³n¶alat eset¶en:
Z l¤
¤
U (l ) =
(MUc (l) + M Ud (l) ¡ MdU (l)) dl :
(7)
0
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A (7) ÄosszefÄ
ugg¶es felhaszn¶al¶as¶aval egyszer}
uen meghat¶
arozhat¶
o, hogy a (4) optimumfelt¶etelt kiel¶eg¶³t}o munkak¶³n¶
alatok kÄ
ozÄ
ul melyik eredm¶enyez maxim¶
alis
hasznoss¶agot a teljes ¶eletp¶aly¶an.
Rl
Legyen T1 = ¡ 0 c M dUl dl. Ekkora hasznoss¶
agveszt¶est szenvedne el az
egy¶en, ha z¶erus munkak¶³n¶alat helyett lc = °c = (t¹w) m¶ert¶ek}
u munkak¶³n¶
alatot
R l¤
fejtene ki. Legyen tov¶abb¶a T2 = lc1 (M Uc (l) ¡ M dU (l)) dl, ekkora tÄ
obblethaszonhoz jutna az egy¶en, ha z¶erus munkak¶³n¶
alat helyett l1¤ m¶ert¶ek}
u munk¶
at
¤
v¶egezne. L¶athat¶o, hogy ¡T1 < T2 , teh¶
at l1 -n¶
al az intertempor¶
alis Ä
osszhaszon
fÄ
uggv¶eny¶enek nem csak lok¶alis maximuma van, hanem U (0) = U0 < U (l¤1 ).
Hasonl¶o m¶odon l¶athat¶o be, hogy a glob¶
alis maximumhely l¤2 -n¶
al tal¶
alhat¶
o,
ekkora lesz teh¶at a munkak¶³n¶alat optim¶
alis szintje7 .
Azt, hogy a munkav¶egz¶es MdUl hat¶
ar¶
aldozati fÄ
uggv¶enye mellett a glob¶
alis
optimum nem a l1¤ -n¶al, hanem l2¤ -n¶
al ad¶
odik, u
¶gy ¶ertelmezzÄ
uk, hogy a viszonylag magas b¶erjÄovedelem mellett, az ¶³gy el¶erhet}
o nagyobb nyugd¶³j is magasabb
munkak¶³n¶alatra ÄosztÄonÄoz.
A tÄobb munkav¶egz¶es ¶altal el¶erhet}
o magasabb akt¶³v ¶es id}
oskori fogyaszt¶
as
osztÄonz}o hat¶as¶anak illusztr¶al¶asa c¶elj¶
Ä
ab¶
ol megvizsg¶
aljuk, mik¶ent reag¶
al az optim¶alis munkak¶³n¶alat a szabadid}o relat¶³v fontoss¶
ag¶
anak, azaz a » param¶eter
¶ert¶ek¶enek a megv¶altoz¶as¶ara. Ez az ¶ert¶ek a 2. ¶
abr¶
an a munka jelz¶es n¶elkÄ
uli
M dUl hat¶ar¶aldozati fÄ
uggv¶enye eset¶eben a legalacsonyabb. Amennyiben ez a
fÄ
uggv¶eny fejezi ki a munkav¶allal¶o szabadid}
ohÄ
oz val¶
o viszony¶
at, az optim¶
alis
munkak¶³n¶alat: l2¤ .

2. ¶
abra. Munkak¶³n¶
alat » kÄ
ulÄ
onf¶
ele ¶
ert¶
ekei eset¶
en
7 Ha az ¶
abr¶
an bemutatott helyzettel szemben l¤2 > T ¶
es T nagys¶
ag¶
at a munkapiacon
megl¶
ev}
o mennyis¶
egi korl¶
at hat¶
arozza meg, akkor k¶
enyszer}
u munkan¶
elkÄ
ulis¶
egr}
ol besz¶
elÄ
unk,
m¶
ert¶
eke: l¤2 ¡ T . Nem biztos, hogy ebben az esetben az optim¶
alis munkak¶³n¶
alat nagys¶
aga
T . Legyen p¶
eld¶
aul T = ld , ekkor az optim¶
alis munkak¶³n¶
alat: l1¤ < T . Azt kaptuk teh¶
at,
hogy a r¶
aszorults¶
agi nyugd¶³j k¶
enyszer}
u munkan¶
elkÄ
ulis¶
eg mellett is csÄ
okkentheti a munkak¶³n¶
alatot.
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Ezzel szemben ha az egy¶en a munkav¶egz¶est kellemetlenebbnek ¶erz¶ekeli,
¶es szabadid}ohÄoz val¶o viszony¶at a » param¶eter magasabb ¶ert¶eke fejezi ki, a
munkav¶egz¶es ehhez tartoz¶o M dUl+ hat¶
ar¶
aldozati fÄ
uggv¶enye ¶erv¶enyes. Ebben
az esetben a keresetar¶anyos nyugd¶³j elveszti Ä
osztÄ
onz}
o erej¶et, s csak a b¶erjÄ
ovedelem ÄosztÄonz}o hat¶asa marad. Az ¶
abr¶
an j¶
ol kÄ
ovethet}
o, hogy munkak¶³n¶
alat
¤
¤
az l+
szintre csÄokken, mert az l+
-n¶
al magasabb munkak¶³n¶
alat ugyan magasabb nyugd¶³jat, s ¶³gy magasabb nyugd¶³jas kori fogyaszt¶
ast tenne lehet}
ov¶e
az egy¶en sz¶am¶ara, ¶am ez nem kompenz¶
aln¶
a a tÄ
obb munka v¶egz¶es¶eb}
ol ad¶
od¶
o
h¶
atr¶anyokat. Az (5) ¶es (6) hat¶arhaszon fÄ
uggv¶enyekb}
ol az is l¶
atszik, hogy ¾ 6=
1 6= Á eset¶en a kompenz¶aci¶ohoz magasabb re¶
alb¶erre, illetve nyugd¶³jszorz¶
ora
lenne szÄ
uks¶eg, mert ekkor a hat¶
arhaszon gÄ
orb¶ek fÄ
olfel¶e tol¶
odn¶
anak. De az
°d
ld = ¯w
szakad¶asi hely ¾ ! 1 Ã Á eset¶en is balra tol¶
odna, ez¶
altal csÄ
okkentve
a kompenz¶aci¶o ig¶eny¶et, nÄovelve egy¶
uttal a kompenz¶
aci¶
o ¶ert¶ek¶et. Hasonl¶
o
m¶
odon a munkak¶³n¶alat nÄovel¶es¶ere Ä
osztÄ
onz}
o hat¶
ast fejt ki a r¶
aszorults¶
agi
nyugd¶³j elegend}o m¶ert¶ek}
u csÄokkent¶ese a munkav¶
allal¶
oi preferenci¶
akt¶
ol fÄ
uggetlenÄ
ul.
Amennyiben az egy¶en a munkav¶egz¶est m¶eg er}
oteljesebben diszprefer¶
alja,
s ezt a » param¶eter m¶eg magasabb ¶ert¶eke mellett az M dUl# hat¶
ar¶
aldozati
fÄ
uggv¶eny fejezi ki, a b¶er is elveszti Ä
osztÄ
onz}
o erej¶et. Figyelembe v¶eve a (7)
osszefÄ
Ä
ugg¶est, a 2. ¶abr¶an j¶ol l¶athat¶
o, hogy U (l# ) < 0 < U0 , ez¶ert l = 0 glob¶
alis
maximumhelly¶e v¶alik, ¶es a munkak¶³n¶
alat null¶
ara csÄ
okken. Hasonl¶
o meggondol¶asok tehet}ok » v¶altozatlan ¶ert¶eke mellett a nyugd¶³jszorz¶
o csÄ
okken¶ese
eset¶en. Ebben az esetben az M Ud gÄ
orbe orig¶
o fel¶e tÄ
ort¶en}
o elmozdul¶
asa
csÄ
okkenti a munkak¶³n¶alatot, ¶am az ¯ = 0 eset¶en is megmarad az l1¤ pozit¶³v
szinten.
A r¶aszorults¶agi nyugd¶³jrendszer, illetve a munkan¶elkÄ
uli ell¶
at¶
as jelenl¶et¶et a
modellben °c ; °d > 0 reprezent¶alja. A 2. ¶
abra fenti elemz¶ese ut¶
an nem neh¶ez
¶eszrevenni a r¶aszorults¶agi nyugd¶³jrendszer ¶es munkan¶elkÄ
uli ell¶
at¶
orendszer ¶
altal
°d
meghat¶arozott lc = t¹°wc ¶es ld = ¯w
pontok egy-egy ¶erdekes tulajdons¶
ag¶
at:
² A munkak¶³n¶alat optim¶alis szintje nem eshet az lc pont valamely pozit¶³v
sugar¶
u kÄornyezet¶ebe,
² ¶es az ld pont valamely pozit¶³v sugar¶
u jobb oldali kÄ
ornyezet¶ebe sem.
Teh¶at a munkak¶³n¶alat v¶altoz¶asa nem folytonos. Ezt mondja ki a
2. tulajdons¶
ag
JelÄolje l¤ az optim¶alis munkak¶³n¶alatot, ekkor
h °
i
9¢c > 0 : l ¤ 2
= 0; c + ¢c ;
t¹w

valamint 9¢d > 0 : l¤ 2
=

·

°d °d
;
+ ¢d
¯w ¯w

¸

ahol ¢c ¶es ¢d a hat¶arhaszon fÄ
uggv¶enyek alakj¶
at¶
ol is fÄ
ugg az al¶
abbi m¶
odon:
°
Z ¹c +¢c
tw
(M Uc(l) ¡ M dUl (l)) dl ¡ U0 = 0
°c
¹w
t

;
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Z

°d
¯w +¢ d

l¤
1

(M Uc (l) + M Ud (l) ¡ M dUl (l)) dl = 0 :

A 2. tulajdons¶ag abb¶ol kÄovetkezik, hogy az (1) hasznoss¶
agi fÄ
uggv¶enynek
lc -n¶el ¶es ld -n¶el lok¶alis minimuma van. Ez kÄ
onnyen ellen}
orizhet}
o a (7) Ä
osszefÄ
ugg¶es felhaszn¶al¶as¶aval.
VegyÄ
uk ¶eszre, hogy °c = 0 eset¶en T1 = 0, ¶es ¶³gy ¢c = 0, tov¶
abb¶
a
°c = °d = 0 eset¶en lc = ld = 0, ¶es ez¶ert az MUc + M Ud gÄ
orbe minden pozit¶³v munkak¶³n¶alati ¶ert¶ek mellett relev¶
ans, kÄ
ovetkez¶esk¶epp ¢d = 0
¶es ¶³gy az optim¶alis munkak¶³n¶alat nagys¶
aga a [0; T ] intervallumon minden
pozit¶³v ¶ert¶eket fÄolvehet. Ha teh¶
at sem r¶
aszorults¶
agi nyugd¶³jrendszer, sem
pedig munkan¶elkÄ
uli ell¶at¶as nem l¶etezik, a 2. tulajdons¶
ag semmit nem mond.

2

Munkak¶³n¶
alat a re¶
alb¶
er fÄ
uggv¶
eny¶
eben

¶ erÄ
Att¶
unk az optim¶alis munkak¶³n¶
alat w megv¶
altoz¶
as¶
ara val¶
o ¶erz¶ekenys¶eg¶enek
vizsg¶alat¶ara Ezt c¶elszer}
u a ¾ ! 1 ¶es Á ! 1 speci¶
alis esettel kezdeni. Ha
m¶eg feltesszÄ
uk, hogy v ! ¡1, akkor a (3) hasznoss¶
agi fÄ
uggv¶eny a gyakran
haszn¶alt
U (l) = ln (max (¹twl; °c )) + » ln(T ¡ l) + ¹± ln (max (¯wl; °d ))
log-line¶aris form¶ara egyszer}
usÄodik, tov¶
abb¶
a a relev¶
ans tartom¶
anyokban
max (t¹wl; °c ) = t¹wl ¶es

max (¯wl; °d ) = ¯wl ;

ez¶ert itt M Uc (l) = 1l , ¶es M Uc (l)+M Ud (l) = 1+¹±
at az
l . Ebben az esetben teh¶
1. ¶
abr¶an feltÄ
untetett hat¶arhaszon-gÄ
orb¶ek helyzete w-t}
ol fÄ
uggetlen. Mindazon°c
°d
altal w csÄokken¶ese eset¶en az lc = tw
¶
es ld = ¯w
szaggatott egyenesek, azaz a
¹ ¶
munkak¶³n¶alat meghat¶aroz¶asa szempontj¶
ab¶
ol relev¶
ans tartom¶
anyok hat¶
arai
jobbra tol¶odnak. Folytonosan csÄ
okkentve w ¶ert¶ek¶et, a glob¶
alis optimum
eleinte az l2¤ ¶ert¶eken marad, majd l1¤ -ba ugrik. M¶eg tov¶
abb csÄ
okkentve a
re¶
alb¶ert, egy darabig az l1¤ ¶ert¶eken marad, majd a ¡T1 < T2 rel¶
aci¶
o is megfordul, ¶³gy az optim¶alis munkak¶³n¶
alat a teljes ¶eletp¶
aly¶
an null¶
ara csÄ
okken. Ez a
szitu¶aci¶o az Äonk¶entes munkan¶elkÄ
uli ¶eletforma v¶
alaszt¶
asak¶ent is ¶ertelmezhet}
o.
Mindez azt jelenti, hogy az l = Sl (w) munkak¶³n¶
alati fÄ
uggv¶eny ¶ert¶ekk¶eszlete a
f0; l¤1 ; l2¤ g h¶aromelem}
u halmaz. Enn¶el re¶
alisabbnak t}
unik egy olyan modell,
ahol a re¶alb¶er v¶altoz¶as¶aval a teljes ¶eletp¶
aly¶
ara sz¶
am¶³tott optim¶
alis munkak¶³n¶
alat tov¶abbi ¶ert¶ekeket is fÄolvehet, ez¶ert visszat¶erÄ
unk a (3) hasznoss¶
agi
fÄ
uggv¶enyhez.
¾; Á < 1 eset¶en n¶emileg bonyolultabb a helyzet, mert az (5) ¶es (6) Ä
osszefÄ
ugg¶esek szerint ebben az esetben w csÄ
okken¶ese a hat¶
arhaszon-fÄ
uggv¶enyek
relev¶ans darabjainak lefel¶e tÄort¶en}
o elmozdul¶
as¶
at okozza, ¶es ezzel egyÄ
utt az
1. ¶
abr¶an az l1¤ = l1¤ (w) ¶es l2¤ = l2¤ (w) lok¶
alis maximumhelyek is balra tol¶
odnak,
teh¶
at a munkak¶³n¶alat optim¶alis nagys¶
aga csÄ
okken. Ugyanakkor a relev¶
ans
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°d
tartom¶anyok hat¶arait kijelÄol}o lc = ¹t°wc ¶es ld = ¯w
szaggatott egyenesek jobbra mozognak, ami azt jelenti, hogy a 2. tulajdons¶
ag ¶
altal meghat¶
arozottakon
t¶
ulmen}oen a glob¶alis maximumhely semmik¶epp nem eshet az (l1¤ (w0 ); ld =
°d
alb¶er 1. ¶
abr¶
an felt¶etelezett kezd}
o¶ert¶ek¶et jelÄ
oli.
¯w0 ) intervallumba, ahol w0 a re¶
Szint¶en a 2. tulajdons¶agb¶ol kÄovetkezik, hogy nem eshet a glob¶
alis maximum°c
hely a (0; lc = ¹tw
) intervallumba sem.

Ez az eredm¶eny, mely szerint a munkak¶³n¶
alat a re¶
alb¶ernek szakad¶
asos
fÄ
uggv¶enye, az¶ert ¯gyelemre m¶elt¶
o, mert modellÄ
unkben a teljes ¶eletp¶
aly¶
ara
sz¶
am¶³tott munkak¶³n¶alatot nem diszkr¶et v¶
altoz¶
onak t¶eteleztÄ
uk fel, hanem folytonosnak. Hasonl¶o m¶odon l¶athat¶
o be, hogy a munkak¶³n¶
alat a nyugd¶³jszorz¶
onak, az ad¶o- ¶es j¶arul¶ekkulcsnak, tov¶
abb¶
a a r¶
aszorults¶
agi j¶
arad¶ekok m¶ert¶ek¶enek
is szakad¶asos fÄ
uggv¶enye. Megjegyzend}
o m¶eg, hogy az 1. ¶
abra egy olyan
helyzetet mutat be, ahol a munkak¶³n¶
alati fÄ
uggv¶enynek k¶et szakad¶
asi helye
is van. KÄonny}
u ¶eszrevenni, hogy » alacsonyabb ¶ert¶eke eset¶en az M dUl gÄ
orbe
lejjebb tol¶odna, s csak az M Uc +M Ud gÄ
orb¶evel lenne egyetlen metsz¶espontja.
A 2. tulajdons¶agb¶ol kÄovetkezik azonban, hogy a munkak¶³n¶
alat fÄ
uggv¶enye
ekkor is szakad¶asos, mivel az optim¶
alis munkak¶³n¶
alat ebben az esetben is
°d
vagy z¶erus, vagy az ld = ¯w
nagys¶
agot meghalad¶
o ¶ert¶ek. Hasonl¶
o a helyzet
» eredeti ¶ert¶eke eset¶en, ha °t¹c = °¯d .
Az 1. ¶abr¶an bemutatott hat¶arhaszon-fÄ
uggv¶enyek felhaszn¶
al¶
as¶
aval tov¶
abbi
komparat¶³v statikus elemz¶esek viszonylag egyszer}
uen v¶egezhet}
ok. Puszt¶
an
eddigi fejteget¶eseink ellen}orz¶ese c¶elj¶
ab¶
ol, valamint a r¶
aszorults¶
agi nyugd¶³j
nagys¶ag¶anak munkak¶³n¶alati fÄ
uggv¶enyre gyakorolt hat¶
as¶
at illusztr¶
aland¶
o, a
3. ¶
abr¶
an m¶egis bemutatjuk a munkak¶³n¶
alati fÄ
uggv¶eny n¶eh¶
any sz¶
am¶³t¶
og¶epes
szimul¶aci¶o r¶ev¶en k¶esz¶³tett gÄorb¶ej¶et8 . A szimul¶
aci¶
o param¶eter¶ert¶ekeit az 1. t¶
abl¶
azatban foglaltuk Äossze, a re¶alb¶er ¶ert¶ek¶et 0;01-es l¶ep¶eskÄ
ozÄ
onk¶ent v¶
altoztattuk.
Ennek kÄovetkezm¶enye, hogy a 3. ¶abr¶
an bemutatott k¶et gÄ
orbe nem szakad¶
asos.
A sz¶am¶³t¶og¶epes szimul¶aci¶o a szakad¶
asi helyeknek egy¶ebk¶ent is csup¶
an kÄ
ozel¶³t}
o
meghat¶aroz¶as¶at teszi lehet}ov¶e, a pontos meghat¶
aroz¶
as a 2. tulajdons¶
ag alapj¶
an tÄort¶enik.
Az ¶abr¶an k¶et gÄorbe l¶athat¶o, az egyik a magasabb, °d = 0;2 r¶
aszorults¶
agi
nyud¶³j¶ert¶ek mellett, a m¶asik pedig az alacsonyabb, °d = 0;19-es ¶ert¶ekn¶el.
Mint l¶athat¶o, a k¶et gÄorbe csak a w 2 (0;32; 0;34) b¶ertartom¶
anyban v¶
alik
sz¶et9 , teh¶at a r¶aszorults¶agi nyugd¶³j m¶ert¶ek¶enek csak ebben a b¶ertartom¶
anyban
van hat¶asa a munkak¶³n¶alatra. Itt azonban ez a hat¶
as jelent}
osnek t}
unik.

°c
0,15

¯
0,4

¾
0,9

v
-0,9

Á
0,9

t
0,4

¹
0,5

±
0,6

»
0,3

T
1,9

1. t¶
abl¶
azat. A 3. ¶
abr¶
an bemutatott szimul¶
aci¶
ok param¶
eterei

8A

nemline¶
aris optimaliz¶
al¶
asi probl¶
em¶
ak megold¶
as¶
at a GAMS szoftver seg¶³ts¶
eg¶
evel
v¶
egeztÄ
uk.
9 Kisebb l¶
ep¶
eskÄ
oz v¶
alaszt¶
asa eset¶
en az az intervallum rÄ
ovidebb lenne.
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3. ¶
abra. Munkak¶³n¶
alat r¶
aszorults¶
agi j¶
arad¶
ek mellett

A re¶alb¶er szinte valamennyi ¶ert¶ek¶en¶el meg¯gyelhet}
o, hogy a munkak¶³n¶
alat
re¶
alb¶er szerint vett rugalmass¶aga alig haladja meg a z¶erus ¶ert¶eket, kiv¶eve
°d = 0;19 eset¶en a re¶alb¶er w = 0;32-es szintj¶et, °d = 0;2 eset¶en pedig a
w = 0;33-as szintet10 . Hasonl¶o m¶
odon vizsg¶
alhat¶
o az akt¶³v korban ¶erv¶enyes
r¶
aszorults¶agi kÄ
uszÄob¶ert¶ek, °c megv¶
altoz¶
as¶
anak hat¶
asa.
°c = °d = 0 eset¶en modellÄ
unk egyszer}
u ar¶
anyos nyugd¶³jrendszert reprezent¶al. Ebben az esetben nem fordulhat el}
o, hogy a munkak¶³n¶
alat optim¶
alis
szintje teljes ¶eletp¶aly¶an z¶erus legyen, az M Uc + M Ud gÄ
orbe minden pozit¶³v
l-re relev¶ans, a munkak¶³n¶alat re¶alb¶er szerint vett rugalmass¶
aga pedig kev¶esb¶e
v¶
altoz¶ekony.

3

A modell k¶
et kiterjeszt¶
ese

Ebben a szakaszban az eddig t¶argyalt modell k¶et igen egyszer}
u kiterjeszt¶es¶et
mutatjuk be, melyek ak¶ar tov¶abbi kutat¶
asok alkalmas kiindul¶
opontj¶
aul is
szolg¶alhatnak. A jelen szakasz els}
o pontj¶
aban az eddig alkalmazott mikroszint}
u elemz¶est folytatjuk. A m¶asodik pontban ¶
att¶erÄ
unk makroszintre.

3.1

Kereseteltitkol¶
as

ModellÄ
unk eddig t¶argyalt v¶altozat¶
aban a h¶
aztart¶
asok egyetlen dÄ
ont¶esi v¶
altoz¶
oja a munkak¶³n¶alat volt, ezzel reag¶
altak a munkapiac ¶es szoci¶
alis ell¶
at¶
orendszer ¶altal meghat¶arozott kÄornyezet v¶
altoz¶
asaira. Ebben a pontban feltesszÄ
uk,
hogy a munkav¶allal¶o egy tov¶abbi dÄ
ont¶est is hozhat: munkav¶egz¶esb}
ol sz¶
armaz¶
o
kereset¶et bevallhatja, vagy eltitkolhatja. Az egyszer}
ubb t¶
argyal¶
as ¶erdek¶eben
feltesszÄ
uk, hogy a dÄont¶es a teljes ¶eletp¶
aly¶
ara vonatkozik, a r¶eszleges kereseteltitkol¶as eset¶et}ol teh¶at eltekintÄ
unk. Azt vizsg¶
aljuk, hogy a kereseteltitkol¶
as
10 Itt term¶
eszetesen ¶³vrugalmass¶
agokr¶
ol van sz¶
o, b¶
ar az ¶
abra a pontrugalmass¶
agok
elt¶
er¶
es¶
et is szeml¶
eletesen illusztr¶
alja.

Optim¶alis munkak¶³n¶alat r¶aszorults¶
agi nyugd¶³jrendszer mellett

107

bÄ
untet¶es¶enek hi¶any¶at felt¶etelezve, puszt¶
an a szoci¶
alis ell¶
at¶
orendszer milyen
felt¶etelek teljesÄ
ul¶ese eset¶en k¶epes a kereset bevall¶
as¶
at kik¶enyszer¶³teni.
FeltesszÄ
uk tov¶abb¶a, hogy a munkav¶
allal¶
o k¶et dÄ
ont¶ese egym¶
ast¶
ol fÄ
uggetlenÄ
ul szÄ
uletik, ez¶ert ebben a pontban munkak¶³n¶
alat¶
at adottnak vesszÄ
uk: l ¤ > 0.
Amennyiben az egy¶en kereset¶et bevallja, u
¶gy akt¶³v ¶es nyugd¶³jas kori fogyaszt¶
asa az (1) ¶es (2) ÄosszefÄ
ugg¶esek ¶altal meghat¶
arozott m¶
odon alakul. Tov¶
abbra
is eltekintve a mag¶anmegtakar¶³t¶as lehet}
os¶eg¶et}
ol11 , kereseteltitkol¶
as eset¶en az
akt¶³v kori fogyaszt¶as jelent}osen megn}
o: c = wl¤ + °c . A nÄ
oveked¶es egyr¶eszt
abb¶ol ad¶odik, hogy a be nem jelentett jÄ
ovedelem nem ad¶
ozik, m¶
asr¶eszt a °c
jÄ
ovedelemkieg¶esz¶³t¶esb}ol. Ugyanakkor nyugd¶³jas kori fogyaszt¶
as: °d . Re¶
alis
feltev¶es, hogy ¯wl¤ > °d , ¶es ebben az esetben a nyugd¶³jas kori fogyaszt¶
as
kisebb, mint a kereset bevall¶asa eset¶en.
Behelyettes¶³tve a (3) hasznoss¶
agi fÄ
uggv¶enybe kapjuk, hogy akkor ¶erdemes
eltitkolni a keresetet, ha
°1¡Á
(¹twl¤ )1¡¾
(¯wl¤ )1¡Á
(wl¤ + °c )1¡¾
+ ¹±
<
+ ¹± d
1¡¾
1¡Á
1¡¾
1¡Á

°c
°d
teljesÄ
ul. Bevezetve az ®c = wl
es ®d = wl
altoz¶
okat, melyek a munkan¶elkÄ
uli
¤ ¶
¤ v¶
seg¶ely ¶es r¶aszorults¶agi nyugd¶³j b¶erjÄ
ovedelemhez viszony¶³tott ar¶
any¶
at m¶erik,
a kereseteltitkol¶as fenti felt¶etele az al¶
abbi form¶
ara ¶³rhat¶
o¶
at:
h
i
h
i
1 ¡ ¾ 1¡Á
(wl ¤ )Á¡¾ (1 + ®c )1¡¾ ¡ t¹1¡¾ > ¹±
¯
¡ ®1¡Á
:
(8)
d
1¡Á

A fenti felt¶etel alapj¶an a szoci¶
alis ell¶
at¶
orendszer valamely param¶eter¶enek
megv¶altoztat¶as¶at akkor tekintjÄ
uk kereseteltitkol¶
asra Ä
osztÄ
onz}
onek, ha a bal oldali kifejez¶es ¶ert¶ek¶et nÄoveli, vagy a jobb oldalon ¶
all¶
o kifejez¶es ¶ert¶ek¶et csÄ
okkenti.
Mivel a (8) egyenl}otlens¶eg mindk¶et oldal¶
an pozit¶³v a szÄ
ogletes z¶
ar¶
ojelekben
szerepl}o kifejez¶esek ¶ert¶eke, azt mondhatjuk, hogy kereseteltitkol¶
asra Ä
osztÄ
onÄ
oz
a magasabb ad¶o- ¶es j¶arul¶ekkulcs (t), az alacsonyabb nyugd¶³jszorz¶
o (¯), a
¶
magasabb munkan¶elkÄ
uli seg¶ely (°c ) ¶es r¶
aszorults¶
agi nyugd¶³j (°d ). Erdemes
tov¶
abb¶a fel¯gyelni r¶a, hogy a b¶er megv¶
altoz¶
as¶
anak hat¶
asa az egy¶eni preferenci¶akat kifejez}o Á ¡ ¾ kÄ
ulÄonbs¶egt}
ol fÄ
ugg. Ha azonban fÄ
oltesszÄ
uk, hogy
az id}oskori fogyaszt¶as hat¶arhaszn¶
anak fogyaszt¶
as szerint vett rugalmass¶
aga
alacsonyabb, mint ezen rugalmass¶
ag akt¶³v korra ¶erv¶enyes ¶ert¶eke, azaz Á < ¾,
tov¶
abb¶a ¾ < 1, akkor az alacsonyabb b¶er (w) is kereseteltitkol¶
asra Ä
osztÄ
onÄ
oz.
Ez a hat¶as nem mutathat¶o ki ¾ = Á eset¶en, amikor is a munkav¶
allal¶
o akt¶³v
¶es nyugd¶³jas kori fogyaszt¶asa vonatkoz¶
as¶
aban ¶ertelmezett preferenci¶
ai homotetikusak.
A kereseteltitkol¶as teh¶at lehet racion¶
alis dÄ
ont¶es, m¶egis rÄ
ovidl¶
at¶
o viselked¶esnek tekinthet}o, mivel az akt¶³v kori fogyaszt¶
ast a nyugd¶³jas kori rov¶
as¶
ara
nÄ
oveli. VegyÄ
uk ¶eszre ugyanakkor, hogy a (8) egyenl}
otlens¶eg ± = 1 mellett is
teljesÄ
ulhet, s a kereseteltitkol¶as r¶ev¶en nyerhet}
o tÄ
obblethaszon ann¶
al nagyobb,
min¶el nagyobb a ¾ ¡ Á kÄ
ulÄonbs¶eg. Ez a kÄ
ulÄ
onbs¶eg teh¶
at ¶epp¶
ugy a rÄ
ovidl¶
at¶
o
viselked¶essel ¶all ÄosszefÄ
ugg¶esben, mint a lesz¶
am¶³tol¶
asi t¶enyez}
o.
11 A mag¶
anmegtakar¶³t¶
as lehet}
os¶
eg¶
et is ¯gyelembe v¶
eve t¶
argyalja a probl¶
em¶
at Simonovits
(2008).
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Makro szint}
u egyens¶
uly heterog¶
en munkav¶
allal¶
oi
preferenci¶
ak eset¶
en

Egyens¶
ulyinak azt a helyzetet tekintjÄ
uk, amikor az ad¶
o- ¶es j¶
arul¶ekbe¯zet¶esek
¶eppen ¯nansz¶³rozz¶ak az akt¶³v korban kapott r¶
aszorults¶
agi jÄ
ovedelmet, tov¶
abb¶
a
az id}oskori fogyaszt¶ast. Uniform preferenci¶
ak felt¶etelez¶ese helyett bontsuk
most a munkav¶allal¶okat k¶et szektorra oly m¶
odon, hogy legyen ! a h¶
aztart¶
asok
azon r¶eszar¶anya, melyre »2 > »1 . Ekkor a modell 1. tulajdons¶
aga tov¶
abbra
is v¶altozatlan form¶aban ¶erv¶enyes, a 2. tulajdons¶
agban meghat¶
arozott intervallumok hat¶arai azonban szektoronk¶ent elt¶er}
oek, ami elt¶er}
o munkak¶³n¶
alatot
eredm¶enyez, Legyen »2 elegend}oen nagy ahhoz, hogy a 2. szektorba tartoz¶
o
egy¶eneket az akt¶³v kor teljes eg¶esze sor¶
an visszatartsa a munkav¶
allal¶
ast¶
ol!
Ekkor p¶eld¶aul a 2. ¶abr¶an bemutatott M dUl# hat¶
ar¶
aldozati fÄ
uggv¶eny ¶erv¶enyes.
A munkav¶allal¶ok 1 ¡ ! r¶esze pedig az alacsonyabb »1 param¶eter¶ert¶ekkel jellemezhet}o, ez¶ert munkak¶³n¶alatuk: l2¤ > 0. Az egyens¶
ulyi felt¶etelt most az
al¶
abbi form¶aban ¶³rhatjuk fel:
(1 ¡ !)twl¤2 = (1 ¡ !)¹¯wl2¤ + !(°c + ¹°d ) ;
ahol a bal oldalon az Äosszes ad¶o- ¶es j¶
arul¶ekbe¯zet¶es ¶
all, melyet a h¶
aztart¶
asok
1. szektora teljes¶³t. A jobb oldalon ¶
all¶
o els}
o tag a h¶
aztart¶
asok ezen szektor¶anak ki¯zetett nyugd¶³j, az utols¶
o pedig a 2. szektornak akt¶³v ¶es nyugd¶³jas
¶
korban ¯zetett transzfer. Atrendezve
az egyens¶
uly fenti felt¶etel¶et, egyszer}
ubb
formul¶ahoz jutunk:
(1 ¡ !)(t ¡ ¹¯)wl2¤ = !(°c + ¹°d ) ;

(9)

mely azt fejezi ki, hogy az ad¶o ¶es j¶
arul¶ekbe¯zet¶esek, valamint a jÄ
ovedelemmel
ar¶
anyos nyugd¶³j kÄ
ulÄonbs¶eg¶eb}ol kell ¯nansz¶³rozni az akt¶³v- ¶es nyugd¶³jas kori
r¶
aszorults¶agi jÄovedelmet. Ebb}ol a fel¶³r¶
asb¶
ol m¶
ar j¶
ol l¶
athat¶
o, hogy t < ¹¯
eset¶en az egyens¶
uly csak negat¶³v r¶
aszorults¶
agi jÄ
ovedelem r¶ev¶en jÄ
ohetne l¶etre.
ModellÄ
unkben ez egy olyan ¯x Ä
osszeg}
u ad¶
o lehetne, melyet a munkak¶epes
vagy nyugd¶³jas korban l¶ev}oknek kellene ¯zetniÄ
uk. Ezzel az esettel azonban a
tov¶
abbiakban nem foglalkozunk, hanem feltesszÄ
uk, hogy t > ¹¯.
A munkak¶³n¶alatot meghat¶aroz¶
o (4) optimumkrit¶erium ¶es a (9) egyens¶
ulyi
felt¶etel ÄosszefÄ
ugg¶es¶et a 4. ¶
abra szeml¶elteti. A fels}
o koordin¶
atarendszer az
1. ¶
abr¶at ism¶etli meg azzal az elt¶er¶essel, hogy a munkav¶egz¶es hat¶
ar¶
aldozati
fÄ
uggv¶eny¶et a munkav¶allal¶ok mindk¶et szektor¶
ara feltÄ
unteti. Az als¶
o koordin¶
atarendszerben az orig¶ob¶ol indul¶o egyenes a nett¶
o ad¶
o ¶es j¶
arul¶ekbe¯zet¶esek ¶es
munkak¶³n¶alat kÄozÄott fenn¶all¶o egyenes ar¶
anyoss¶
agot reprezent¶
alja. Meredeks¶eg¶et az (1¡ !)(t¡ ¹¯) t¶enyez}o mellett a re¶
alb¶er hat¶
arozza meg. A v¶³zszintes
egyenes orig¶ot¶ol val¶o t¶avols¶aga a nyugd¶³jas id}
oszak hossza mellett a szabadid}
ot magasabbra ¶ert¶ekel}o, 2. szektor r¶eszar¶
any¶
at¶
ol, valamint az akt¶³v ¶es nyugd¶³jas kori r¶aszorults¶agi jÄovedelem m¶ert¶ek¶et}
ol fÄ
ugg. A k¶et egyenes metsz¶espontj¶aban ad¶odik az l2¤ egyens¶
ulyi munkak¶³n¶
alat, ami ¶
abr¶
ankon a t¶enyleges
munkak¶³n¶alattal egyezik meg.

Optim¶alis munkak¶³n¶alat r¶aszorults¶
agi nyugd¶³jrendszer mellett
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4. ¶
abra. Egyens¶
uly ¶
es egyens¶
ulytalans¶
ag

Figyelembe v¶eve, hogy tov¶abbra is teljesÄ
ulnek az 1. ¶es 2. tulajdons¶
agok, a
komparat¶³v statikus elemz¶es a 4. ¶
abra felhaszn¶
al¶
as¶
aval viszonylag egyszer}
uen
elv¶egezhet}o. Sz¶amunkra els}osorban a r¶
aszorults¶
agi j¶
arad¶ekok °c ¶es °d megv¶
altoz¶as¶anak kÄovetkezm¶enyei ¶erdekesek. Amennyiben °d ¶ert¶eke °d0 -re n}
o, az
°d
ld = ¯w
szaggatott egyenes jobbra mozog, ami elegend}
oen nagy m¶ert¶ek}
u
nÄ
oveked¶es eset¶en a pozit¶³v munkak¶³n¶
alat optim¶
alis szintj¶enek l2¤ -r¶
ol l1¤ -ra
tÄ
ort¶en}o csÄokken¶es¶et eredm¶enyezi. Ez a csÄ
okken¶es az¶ert kÄ
ovetkezik be, mert
a r¶
aszorults¶agi Äoregs¶egi nyugd¶³j elegend}
oen magas szintje eset¶en a magasabb
munkak¶³n¶alat r¶ev¶en el¶erhet}o ar¶anyos nyugd¶³j m¶
ar nem Ä
osztÄ
onÄ
oz l2¤ ¡l¤1 m¶ert¶ek}
u tÄobbletmunka v¶allal¶as¶ara. Az alacsonyabb munkak¶³n¶
alat eset¶en azonban
modellÄ
unkben m¶ar nem ¶all fenn egyens¶
uly: a de¯cit m¶ert¶eke: !(°c + ¹°d0 ) ¡
(1 ¡ !)(t ¡ ¹¯)wl > 0, melynek nagys¶
ag¶
at az ¶
abra als¶
o r¶esz¶en feltÄ
untetett
fÄ
ugg}oleges m¶eretny¶³l reprezent¶alja.
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Fontos megjegyezni, hogy az im¶enti komparat¶³v statikus vizsg¶
alat sor¶
an
! ¶ert¶ek¶et mindv¶egig konstansnak tekintettÄ
uk, teh¶
at az egyens¶
uly nem az¶ert
bomlott meg, mert n}ott a szabadid}
ot magasabbra ¶ert¶ekel}
o munkav¶
allal¶
ok
r¶eszar¶anya, hanem az¶ert, mert a r¶
aszorults¶
agi nyugd¶³j emel¶es¶evel a tÄ
obbletmunka a szabadid}ot alacsonyabbra ¶ert¶ekel}
o, 1. szektorba tartoz¶
o munkav¶
allal¶ok sz¶amra is elvesztette ÄosztÄonz}
o hat¶
as¶
at.
Az egyens¶
uly most tÄobbf¶elek¶eppen is helyre¶
all¶³that¶
o. P¶eld¶
aul °c megfelel}
o
m¶ert¶ek}
u csÄokken¶ese eset¶en az lc = t¹°wc szaggatott egyenes balra tÄ
ort¶en}
o elmozdul¶
asa elegend}oen nagy lehet ahhoz, hogy a 2. szektor h¶
aztart¶
asai is munk¶
at
v¶
allaljanak. Munkak¶³n¶alatuk: l0¤ lesz, ami lehet}
ov¶e teszi, hogy senki sz¶
am¶
ara
ne kelljen munkan¶elkÄ
uli ell¶at¶ast ¯zetni12 , s ez jav¶³tja a rendszer egyens¶
uly¶
at.
¤
Az l0 munkak¶³n¶alat azonban elegend}
oen alacsony ahhoz, hogy az ez alapj¶
an
¯zetett keresetar¶anyos nyugd¶³j elmarad a °d r¶
aszorults¶
agi kÄ
uszÄ
obt}
ol, ¶³gy a
nyugd¶³jasok ! r¶esze eset¶eben a keresetar¶
anyos nyugd¶³j kieg¶esz¶³t¶ese szÄ
uks¶eges.
Megjegyzend}o, hogy a nyugd¶³jrendszer egyens¶
uly¶
anak felt¶etele ebben az esetben a (9) egyenlet helyett: !twl0¤ + (1 ¡ !)twl2¤ = !¹°d; + (1 ¡ !)¹¯wl2¤ , ¶³gy a
4. ¶
abra m¶ar nem haszn¶alhat¶o a makroszint}
u egyens¶
uly, illetve egyens¶
ulytalans¶
ag szeml¶eltet¶es¶ere. Tov¶abb¶a twl¤0 < ¹°d0 eset¶en a nyugd¶³jrendszer tov¶
abbra
is a szabadid}ot magasabbra ¶ert¶ekel}
o munkav¶
allal¶
ok jav¶
ara v¶egez jÄ
ovedelematcsoportos¶³t¶ast.
¶
Visszat¶erve a 4. ¶abr¶an bemutatott szitu¶
aci¶
ohoz, tov¶
abbi ¶erdekes kÄ
ovetkeztet¶esek vonhat¶ok le a modell egy¶eb param¶etereinek megv¶
altoz¶
as¶
aval kapcsolatban. N¶ezzÄ
uk p¶eld¶aul ! nÄoveked¶es¶enek eset¶et. Ekkor a teljes popul¶
aci¶
on belÄ
ul megn}o azoknak a r¶eszar¶anya, akik a szabadid}
o nagyobb relat¶³v fontoss¶
aga
miatt nem v¶allalnak munk¶at. A 4. ¶
abra als¶
o r¶esz¶en j¶
ol leolvashat¶
o, hogy ekkor
az !(°c + ¹°d ) egyenes magasabbra kerÄ
ul, az (1 ¡ !)(t ¡ ¹¯)wl egyenes meredeks¶ege pedig csÄokken, ¶³gy a (9) egyens¶
ulyi felt¶etel teljesÄ
ul¶es¶ehez magasabb
munkak¶³n¶alatra lenne szÄ
uks¶eg. Ugyanakkor az 1. szakaszban azt l¶
attuk, hogy
» magasabb ¶ert¶eke a munkak¶³n¶alatot csÄ
okkenti, ¶³gy a szabadid}
onek nagyobb
relat¶³v fontoss¶agot tulajdon¶³t¶o munkav¶
allal¶
ok r¶eszar¶
any¶
anak nÄ
oveked¶es¶evel a
makroszint}
u egyens¶
uly nem tarthat¶
o fenn.
ModellÄ
unkben a szabadid}o alacsonyabbra ¶ert¶ekel¶ese a munkak¶³n¶
alat magasabb szintj¶et, ¶³gy magasabb jÄovedelmet eredm¶enyez, ez¶ert a munkav¶
allal¶
ok
k¶et szektorra bont¶as¶aval egyidej}
uleg magasabb ¶es alacsonyabb jÄ
ovedelm}
u
egy¶eneket, szeg¶enyeket ¶es gazdagokat kÄ
ulÄ
onbÄ
oztettÄ
unk meg. A munkan¶elkÄ
uli
ell¶at¶as ¶es a r¶aszorults¶agi nyugd¶³j teh¶
at nem csak u
¶gy ¶ertelmezhet}
o, hogy a
gazdagokt¶ol csoportos¶³t ¶at jÄovedelmet a szeg¶enyek fel¶e, hanem u
¶gy is, hogy
redisztrib¶
uci¶o folyik a szabadid}ot alacsonyabbra ¶ert¶ekel}
okt}
ol a munkav¶egz¶est
er}
oteljesebben diszprefer¶al¶ok sz¶am¶
ara. Megjegyzend}
o azonban, hogy amir}
ol
itt sz¶o van, az nem az Augusztinovics - KÄ
oll}
o (2007) ¶
altal eml¶³tett ford¶³tott
(,,perverz") u
¶jraeloszt¶as. Ennek modellez¶es¶ehez a (2) fogyaszt¶
asi fÄ
uggv¶eny
al¶
abbi m¶odos¶³t¶asa lenne szÄ
uks¶eges:
12 Ez a kÄ
ovetkeztet¶
es meglehet}
osen ¶
eletszer}
utlen, ¶
am a modell alapvet}
oen neoklasszikus
jelleg¶
eb}
ol ad¶
odik, mely a k¶
enyszer}
u munkan¶
elkÄ
ulis¶
eget ¯gyelmen k¶³vÄ
ul hagyja. De m¶
eg e
neoklasszikus modell realit¶
as¶
at is jav¶³tan¶
a, ha a munkav¶
allal¶
okat a » param¶
eter alapj¶
an
kett}
on¶
el tÄ
obb szektorra bontan¶
ank.

Optim¶alis munkak¶³n¶alat r¶aszorults¶
agi nyugd¶³jrendszer mellett
d = d(l) =

½
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0;
ha twl < ®
¹
¯wl; ha twl ¸ ®
¹;

ahol ®
¹ nyugd¶³jjogosults¶ag megszerz¶es¶ehez minim¶
alisan szÄ
uks¶eges ad¶
o- ¶es j¶
arul¶ekbe¯zet¶es m¶ert¶eke. Az ¶³gy m¶
odos¶³tott modell elemz¶ese azonban, sz¶
amos
egy¶eb lehets¶eges kiterjeszt¶essel egyÄ
utt, k¶³vÄ
ul esik a jelen dolgozat keretein.

4

KÄ
ovetkeztet¶
esek

Dolgozatunkban a r¶aszorults¶agi nyugd¶³jrendszer munkak¶³n¶
alatra gyakorolt
hat¶as¶at vizsg¶altuk, nem hagyva ¯gyelmen k¶³vÄ
ul a munkan¶elkÄ
uli ell¶
at¶
ast sem.
Megmutattuk, hogy a probl¶ema egyszer}
u analitikus eszkÄ
ozÄ
okkel is hat¶ekonyan
vizsg¶alhat¶o m¶eg abban az esetben is, ha a homotetikus munkav¶
allal¶
oi preferenci¶akat megjelen¶³t}o Cobb-Douglas, vagy CES hasznoss¶
agi fÄ
uggv¶eny helyett
az ¶altal¶anosabb CRRA fÄ
uggv¶enyt alkalmazzuk. A 4. ¶
abra tanuls¶
aga szerint
ez az egyszer}
u elemz¶esi appar¶atus makroszintre is kiterjeszthet}
o.
Megmutattuk azt is, hogy a r¶
aszorults¶
agi nyugd¶³j ¶es munkan¶elkÄ
uli seg¶ely
rendszere jelent}os ,,ingerkÄ
uszÄobÄ
ot" gener¶
al a munkav¶
allal¶
ok viselked¶es¶eben.
¶Igy el}ofordulhat, hogy a szoci¶alis ell¶
at¶
orendszer, illetve a re¶
alb¶er m¶
odosul¶
asa
nem v¶alt ki ¶erz¶ekelhet}o reakci¶ot a munkav¶
allal¶
o r¶esz¶er}
ol, de ¶epp¶³gy el}
ofordulhat az is, hogy szokatlan ¶erz¶ekenys¶eggel reag¶
al. E kÄ
ovetkeztet¶essel szemben fÄol lehetne vetni, hogy a 3. ¶
abr¶
an bemutatott munkak¶³n¶
alati fÄ
uggv¶eny
egyetlen munkav¶allal¶o eset¶eben ¶erv¶enyes lehet, de a munkav¶
allal¶
oi preferenci¶
ak heterogenit¶asa kÄovetkezt¶eben makroszinten m¶
ar nem mutathat¶
o ki a
re¶
alb¶erre, vagy egy¶eb param¶eterre val¶
o ¶erz¶ekenys¶eg hasonl¶
o v¶
altoz¶ekonys¶
aga.
Ez minden bizonnyal ¶³gy is van. Ha azonban fÄ
oltesszÄ
uk a hasonl¶
o szakk¶epes¶³t¶essel, hasonl¶o munkakÄorÄokben, esetleg azonos r¶egi¶
oban foglalkoztatott
munkav¶allal¶ok preferenci¶ainak homogenit¶
as¶
at, akkor c¶elszer}
unek t}
unik a cikkÄ
unkben kimutatott ,,ingerkÄ
uszÄob" jelenl¶et¶evel sz¶
amolni.
Dolgozatunk alapvet}o m¶odszertani u
¶j¶³t¶
asa az akt¶³v ¶es id}
oskori fogyaszt¶
as
hat¶arhaszn¶anak munkak¶³n¶alat fÄ
uggv¶eny¶eben tÄ
ort¶en}
o kifejez¶ese. Ez lehet}
ov¶e
teszi az optim¶alis munkak¶³n¶alat egyszer}
u, gra¯kus eszkÄ
ozÄ
okkel tÄ
ort¶en}
o meghat¶aroz¶as¶at, ami az analitikus elemz¶est jelent}
os m¶ert¶ekben leegyszer}
us¶³ti,
¶³gy tov¶abbi komparat¶³v statikus vizsg¶
alatokra is k¶enyelmes lehet}
os¶eg ny¶³lik.
Egyszer}
uen elemezhet}o p¶eld¶aul az ad¶
okulcs, vagy a nyugd¶³jszorz¶
o nagys¶
ag¶
anak munkak¶³n¶alatra gyakorolt hat¶
asa csak¶
ugy, mint a t¶
arsadalom elÄ
oreged¶ese,
mely a ¹ param¶eter nÄoveked¶ese r¶ev¶en lenne a modellbe bevezethet}
o. Ezek a
vizsg¶al¶od¶asok azonban a jelen dolgozat keretein t¶
ulmutatnak.
L¶attuk, hogy a magasabb szint}
u munkan¶elkÄ
uli ell¶
at¶
as, illetve r¶
aszorults¶
agi
nyugd¶³j csÄokkenti a munkak¶³n¶alatot, ugyanakkor kereseteltitkol¶
asra Ä
osztÄ
onÄ
oz,
s ¶³gy a makroszint}
u egyens¶
ulyt is rontja. Ebb}
ol azonban nem felt¶etlenÄ
ul kÄ
ovetkezik az ilyen jelleg}
u ell¶at¶asok csÄ
okkent¶es¶enek szÄ
uks¶egess¶ege. Elegend}
o
ezeket az ell¶at¶asokat egy alkalmas szint}
u munkak¶³n¶
alathoz, pl. minim¶
alis
szolg¶alati id}ohÄoz kÄotni13 . ModellÄ
unkben ez a munkak¶³n¶
alat egy pozit¶³v als¶
o
korl¶atj¶anak bevezet¶es¶et jelenti. P¶eld¶
aul meghat¶
arozva a munkak¶³n¶
alatra az
13 K¶
enyszer}
u

munkan¶
elkÄ
ulis¶
eg eset¶
en azonban ez a minim¶
alis szolg¶
alati id}
o nem lehet
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l ¸ t¹°wc als¶o korl¶atot, a 2. ¶abr¶an l¶
athat¶
o, hogy a szabadid}
ot igen magasra
#
¶ert¶ekel}o M dUl hat¶ar¶aldozati gÄorbe eset¶en is az als¶
o korl¶
atot meghalad¶
o l#
optim¶alis munkak¶³n¶alat ad¶odik. Figyelembe v¶eve a (7) Ä
osszefÄ
ugg¶est az is
l¶
athat¶o, hogy ez a munkak¶³n¶alat az als¶
o korl¶
at n¶emileg alacsonyabb szintje
eset¶en is el¶erhet}o. Ugyanakkor azt is l¶
atni kell, hogy egy ilyen int¶ezked¶es az
¶erintett egy¶enek ¶eletp¶alya-hasznoss¶
ag¶
at jelent}
os m¶ert¶ekben csÄ
okkenti.
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OPTIMAL LABOR SUPPLY WITH BASIC INCOME SYSTEM
We consider a linear transfer system, where workers pay pension contributions and
personal income taxes and pensioners receive proportional bene¯ts while workers
and pensioners enjoy basic income. Every worker maximizes his discounted lifetime
utility function, depending on young- and old-age consumption and leisure. Instead
of numerical illustrations the paper presents analytical results. We point out that
basic income system can cause considerable °uctuations in labor supply.
hosszabb, mint a munkapiacom fenn¶
all¶
o¹
l mennyis¶
egi korl¶
at. Ellenkez}
o esetben ugyanis az
el}
oz}
o szakaszban eml¶³tett perverz u
¶ jraeloszt¶
as jÄ
on l¶
etre.

