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Bérek a politikai rendszerváltástól az ezredfordulóig

A munkaerõpiaci évkönyvek minden jelentkezésükkor tartalmaznának egy-egy tematikus
blokkot, melynek célja: képet adni valamely fontos, a magyar munkaerõpiac fejlõdését meghatározó folyamatról. Nem tudományos mûrõl vagy statisztikai gyûjteményrõl van szó, hanem a kutatási eredményeket és „stilizált tényeket” áttekintõ szakirodalmi szemlérõl, amely
megjelöli a fõbb problémaköröket; felmutatja a kutatási eredményeket, ha vannak, és rámutat a hiányukra, ha nincsenek; elvezeti az olvasót a témában született tudományos igényû
publikációkhoz és a megbízható statisztikai forrásokhoz.
Ebben az évben a bérek alakulásáról szól az Évkönyv tematikus fejezete. Tizenegy szerzõ
jegyzi a tanulmányt, amely a béreket formáló piaci erõkrõl és intézményekrõl, a rendszerváltozás évtizedében hatásukra végbement költség- és jövedelem-változásokról, valamint – nem
mellékesen – az ezek nyomán felmerült megválaszolatlan kérdésekrõl, szemléleti, interpretációs és technikai problémákról szól.
A témák sokfélesége eleve kizárja, hogy egy (vagy néhány) fogas kérdés köré szervezett,
egységes elméleti keretben mozgó mû születhessen. Ha azonban az olvasó az egyes résztémák
tárgyalásából is hiányolni fogja a versengõ magyarázat-kísérleteket, a tényeken alapuló interpretációk küzdelmét – a segítséget ahhoz, hogy mit is kezdjen a megismert adatokkal – az
nem lesz véletlen: az a magyarországi kutatás szûkösségét és elmaradottságát jelzi, azt, hogy
egy-egy témán sokszor csak egy-két kutató dolgozik, s hogy az empirikus vizsgálódás gyakran
az elmélet, a teoretikus elemzés pedig a tények kontrollja nélkül folyik.
Gazdaság- vagy társadalompolitikai ajánlások megfogalmazása nem tartozik e tanulmány
feladatai közé. A tudomány és a széles értelemben vett politika közti párbeszédet azzal szeretné szolgálni, hogy a nagyközönség számára is érthetõ formában megfogalmazza azt, amit a
kutatás már feltárt – és feltárja azt, ami még kutatásra vár.
A szerkesztõ
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Bevezetés

1. BEVEZETÉS
A rendszerváltozás éveiben fokozatosan használaton kívül kerültek azok a
jogi és politikai eszközök, melyek segítségével a szocialista állam kordában
tartotta a bérek növekedését és többé-kevésbé sikeresen biztosította, hogy
„népgazdasági szempontból” célszerûnek, politikailag helyesnek gondolt kereseti arányok alakuljanak ki. A magántulajdon uralkodóvá válásával vállalati szinten is megteremtõdött az ellenállás a bérek növelésére irányuló nyomással szemben, a vállalatvezetõk és az állam közötti bérharc helyébe alapvetõen az elkülönült munkavállalók és munkáltatók – vagy ezek képviselõi
– között folyó alkudozásnak a különféle formái léptek. A piaci verseny nyomására megváltozott a munkaerõ iránti kereslet szerkezete, ami a foglalkoztatási és bérarányok egymással is összefüggõ átrendezõdéséhez vezetett. A
dolgozók számára elérhetõvé váltak a tiltakozás és a kivonulás alapvetõ,
korábban tiltott formái: a sztrájk, a tüntetés és a piacról való önkéntes kilépés. Kialakult egy valóban szabadnak mondható munkaerõpiac és alapvetõen megváltoztak a béreket meghatározó mechanizmusok.
Nem csak a téma önmagában vett fontossága indokolja, hogy a munkaerõpiaci évkönyvek elsõ jelentkezésekor éppen errõl a folyamatról próbáljunk
meg képet adni. A választást elsõsorban az motiválta, hogy a magyar közgazdasági gondolkodás a legutóbbi idõkig marginális kérdésként kezelte,
milyen spontán erõk befolyásolják a bérek szintjét és arányait: errõl könnyû
megbizonyosodni, ha végiglapozzuk a vezetõ közgazdasági folyóiratok kilencvenes évek eleji-közepi évfolyamait vagy az ezekben az években kiadott
konjunktúra-jelentéseket, melyekben szinte egyáltalán nem esik szó a béreket alakító piaci erõkrõl. A tudományos kutatások is elsõsorban a változások következményeire – a jövedelemi különbségekre, az elszegényedésre –
irányultak.
Ma már nem kell magyarázni, milyen alapvetõ makro-gazdasági jelentõséggel bírnak a béreket meghatározó mikro-szintû folyamatok, és úgy tûnik, hogy a kérdésre vonatkozó ismeretanyag is elérte azt a kritikus szintet,
amely már lehetõvé tesz egyfajta áttekintést. Tanulmányunk ugyanakkor
nem csak a munkaerõpiaci „árrendszer” átalakulásáról szeretne képet adni,
hanem a vonatkozó ismeretek hiányosságaira és az ismeretszerzés korlátaira
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is szeretné felhívni a figyelmet. Fontos kérdésekrõl – mint például a háromoldalú bérmegállapodások hatásossága, vagy az inflációs várakozások és a
nominális bérkövetelések viszonya – még nem folyt kutatás Magyarországon. Legalább ilyen súlyos gond, hogy a kutatások nem ellenõrzik egymást:
ritkán fordul elõ, hogy többen is megvizsgálnak valamely kérdést, eltérõ
módszerekkel elemezve azonos adatokat. A tudás hiányosságai és a kutatási
eredmények hézagos kontrollja mellett magától értetõdõen nehezíti a tisztánlátást az is, hogy a béradatok gyûjtése kényes, egy informalitással átszõtt
gazdaságban különösen nehezen megoldható feladat.
Tanulmányunk elsõ fejezete a legalapvetõbb tényekrõl – a reálbér-alakulásról és a kereseti egyenlõtlenségekrõl – ad rövid emlékeztetõt, valamint a
hivatalos és önbevalláson alapuló béradatokban egyaránt meglévõ torzításokra hívja fel a figyelmet. A második fejezet a bérmeghatározás intézményi
feltételeinek változásáról, továbbá a decentralizált béralku erõsödésének
markáns jeleirõl számol be, a további részek a nem, iskolázottság, életkor és
régiók szerinti kereseti különbségeket taglalják, majd szektorok szerint tekintik át a relatív bérek alakulását. A tanulmány kitér a kereset-differenciálódás jövedelmi következményeire. Végezetül, a záró fejezet az európai integrációnak a keresetekre tett várható hatásait elemzi.
A szöveghez tartozó terjedelmesebb jegyzeteket J1–Jn számozással a tanulmány végéhez csatolva találja az olvasó. Ezek a jegyzetek fontos, az adatok és a kutatási eredmények felhasználásakor figyelembe veendõ, de a szöveg követéséhez nem elengedhetetlenül szükséges technikai kérdéseket tárgyalnak.

1.1. Az alapvető tények: reálbérek és kereseti egyenlőtlenségek
Köllõ János, Lindnerné Eperjesi Erzsébet
A szocialista rendszer összeomlását követõ gazdasági válságban a reálkeresetek csökkentek, bár nem olyan mértékben mint azokban a volt szocialista
országokban (Bulgária, Csehszlovákia, Románia), ahol sokkszerûen alkalmazott egyszeri kiigazításra került sor. Magyarországon nem volt szükség a
nemzeti valuta drasztikus leértékelésére, az ország függése a KGST-kereskedelemtõl kisebb mértékû volt, és már az államszocialista rend utolsó éveiben fokozatosan szabadabbá vált a külkereskedelem. A likviditásukat vesztõ vállalatok gyors ütemben csökkentették a létszámukat, ezért Csehszlovákiával, Romániával vagy különösen Oroszországgal összehasonlítva az alkalmazkodás során kisebb teher nehezedett a bérekre. Ennek ellenére a nettó reálkeresetek 1988 és 1994 között minden évben csökkentek és a bruttó
reálkereset is csak egyetlen évben (1992-ben) növekedett. (1.1. ábra).
A transzformációs válság idõszakának sajátos vonása volt, hogy miközben
a nettó kereset jelentõsen veszített az értékébõl (1989–92-ben 13,5%-kal),
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aközben a munkáltatók számára a munkaerõ drágábbá vált. Godfrey (1994)
becslése szerint 1989–92-ben az iparban a termékegységre esõ, dollárban
mért munkaerõköltség 26%-kal emelkedett. E mögött az alábbi tényezõk
húzódtak meg: a) a fogyasztói és a termelõi árindexek eltérése, melynek
következtében – miközben a fogyasztói árakkal deflált reálbér jelentõs mértékben csökkent – az ipari értékesítési árakkal deflált bér 5%-kal növekedett, b) a nem bérjellegû munkaerõköltségeknek (adóknak, járulékoknak)
a fenti mutatóval számított 26%-os növekedése, c) a reálárfolyam 13%-os
emelkedése és d) a termelékenység 1%-os visszaesése.
1.1. ábra: A bruttó és a nettó reálkereset éves változási üteme, 1989–98

Forrás: KSH

Magyarország helyzetét a volt szocialista táboron belül egyedivé teszi, hogy
1995–96-ban a Bokros Lajos nevével fémjelzett stabilizációs program idején a reálbéreket egy második – az elsõnél erõteljesebb – sokk érte. Ebben
az idõszakban a reálkeresetek a visegrádi csoport országaiban már mindenhol növekedtek, 1994–96-ban összességében 3–5%-kal, ugyanakkor Magyarországon 17%-kal csökkentek.
Ezt a visszaesést – a megelõzõtõl eltérõen – már a termelékenység növekedése és a termelõi és fogyasztói árindex közötti rés megszûnése kísérte,
miközben nem emelkedtek tovább a béreket terhelõ járulékok sem. Az 1992–
94-ben még 8–11%-os árindexrés 1995–97-ben 1–2%-osra szûkült, ezen
belül 1995-ben és 1997-ben a termelõi árak nõttek gyorsabban; 1998-ban
a fogyasztói árindex ismét magasabb volt a termelõinél, de csupán 3%-kal.
A teljes munkaerõköltségen belül a kötelezõ járulékok aránya 1992-ben
28,9%, 1998-ban 27,8% volt, az egyéb béren kívüli elemeké pedig 14,3%
illetve 13,7%, a KSH Munkaerõköltség c. felmérései szerint. E tényezõknek köszönhetõen a reálbércsökkenés a profitok növekedését vonta maga
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után és egyik megalapozójává vált a kilencvenes évek második felében elindult gazdasági növekedésnek, mely 1997-tõl kezdve már a reálbérek emelkedését is maga után vonta.
A rendszerváltás kezdetétõl a kilencvenes évek végéig – ameddig csak
adatokkal rendelkezünk – a kereseti egyenlõtlenség nagyfokú növekedését
figyelhettük meg. Minden adatforrás egyértelmûen jelzi a keresetek szóródási tartományának szélesedését, ha a részleteket illetõen elõfordulnak is
kisebb eltérések, a minták és adatfelvételi módszerek különbözõsége vagy
az alkalmazott egyenlõtlenségi indexek eltérõ számításmódja miatt. Az 1.1.
táblázatban az Országos Munkaügyi Módszertani Központ Bértarifa-felvételébõl (Bértarifa) illetve a Háztartási Költségvetési Felvételbõl (HKF) valamint a Magyar Háztartás Panelbõl (MHP) származó adatok alapján a Giniegyüttható értékeit mutatjuk be. (A Gini értéke zérus, ha a jövedelem egyenlõen oszlik meg a jövedelemtulajdonosok között és egyhez közeli, ha minden jövedelmet egyetlen személy birtokol. A keresetek Gini-mutatója a fejlett országokban a 0,2–0,4 sávban helyezkedik el).
1.1. táblázat: Kereseti egyenlőtlenség az átmenet éveiben: Gini-együtthatók
Kereseti mutató
Adatközlés
Adatforrás
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

Bruttó havi
kereset
Vállalati
Bértarifa1

Nettó havi
kereset
Vállalati
Bértarifa1

Bruttó havi/éves
kereset
Önbevallás
HKF2

Nettó éves
kereset3
Önbevallás
MHP2

0,27
…

0,21
…

…
…

0,30
…
0,33
0,33
0,34
0,36
0,37

0,25
…
0,26
0,26
0,29
0,32
0,33

0,29
…
0,30
…
0,36
0,36
0,37
0,37
0,38
0,37

0,33
…
0,36
…
0,36
…
0,37

1 A 20 fõsnél (1994 után a 10 fõsnél) nagyobb vállalatok és a költségvetési intézmények
teljes munkaidõs alkalmazottainak május havi keresete, megnövelve az elõzõ évi egyéb
kifizetések 1/12 részével. A nettó kereset az adott évi adótábla alapján számított érték.
2 Fõmunkahelyi bruttó kereset a referencia-idõszakban keresettel rendelkezõknél a HKF
alapján. 1989–91: havi, 1993–98: KSH által évesre átszámított. KSH súlyok. Az 1987.
évi HKF-bõl számított Gini: 0,24
3 Az adat a fõmunkahelyi keresetbõl származó nettó éves ekvivalens háztartási jövedelem
koncentrációját mutatja a MHP és a TÁRKI Monitor alapján. Részletesebben lásd a
tanulmány 5.1. fejezetét!
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A vállalati adatközlésbõl származó bruttó kereseti adatok alapján számított
Gini 0,27-rõl 0,37-re növekedett 1989 és 1998 között. A bruttó adatokból
– az adótábla segítségével, tehát szükségképpen pontatlanul – becsült nettó
keresetek esetében a növekedés valamivel még nagyobb mértékûnek mutatkozik, miközben az egyenlõtlenség szintje természetesen minden évben
kisebb a progresszív jövedelemadó egyenlõsítõ hatásának köszönhetõen. Az
HKF bruttó kereseti adatai hasonló növekedést mutatnak. Ezek az adatok
önbevalláson alapulnak, ami lefelé torzítja a Gini-mutatót (lásd az 1.2. alfejezetet), viszont tartalmazzák a részmunkaidõs, illetve munkanélküliséggel
vagy inaktivitással megszakított foglalkoztatási periódusokból eredõ keresményeket is, ami növeli a mért egyenlõtlenséget. Úgy tûnik, ez az utóbbi
hatás dominál, mert legalábbis 1998-ig a HKF-bõl számított mutatók rendre
magasabbak, mint a Bértarifa-felvételbõl származók. A táblázat utolsó oszlopa a fõmunkahelyi keresetbõl származó, egy fogyasztói egységre esõ nettó
éves háztartási jövedelemnek a Gini-együtthatóját mutatja. Itt nagyobb fokú
egyenlõtlenséget figyelhetünk meg mint az egyéni nettó keresetek esetében, a magas illetve alacsony keresetek családokon belüli többszörös elõfordulása illetve a keresõ-szám, a kereseti szint valamint a családméret közötti
korrelációk miatt. E mutató szerint a megfigyelt periódusban a kereseteloszlás nemcsak a munkáltatók és az egyének, hanem a családok szemszögébõl nézve is egyenlõtlenebbé vált.
Az 1.1. táblázatban bemutatott Gini-mutatók folyamatos egyenlõtlenség-növekedésre utalnak, mely 1992 és 1995 között valamivel lassabban
zajlott mint elõtte vagy utána. Éltetõ (1996) és Galasi (1995) tanulmányai
egyenesen a nettó keresetek bizonyos fokú kiegyenlítõdését mutatták ki
1992 és 1994 között. Az 1.1. táblázat és a Galasi-tanulmány eredményei
között az eltérést esetleg megmagyarázhatja, hogy az utóbbi esetében a számításokhoz felhasznált MHP a legkisebb vállalatok keresõire valamint a
vállalkozói, kistermelõi és alkalmi keresetekre is kiterjedt. Éltetõ elemzése a
Bértarifa-felvételhez hasonló mintára, a tíz fõsnél nagyobb vállalatokra vonatkozik, de csoportosított adatokon nyugszik, ennélfogva nem tükrözheti
a szélsõ, nyitott kategóriákban végbement kereseti változásokat, melyek
hatása a teljes egyenlõtlenségre nem elhanyagolható. Kertesi és Köllõ (1997)
tanulmánya a szóban forgó idõszakban – a Bértarifa-felvétel egyéni adatainak felhasználásával – éppen a legmagasabb és legalacsonyabb keresetek
tartományában mutatott ki jelentékeny további differenciálódást.
Az 1.2. táblázat arra próbál rámutatni, hogy a kereseti egyenlõtlenség
növekedése nemzetközi mércével mérve igen nagymértékû volt. Az összehasonlításban olyan fejlett országok szerepelnek, melyekben rendkívülinek
tartott egyenlõtlenség-növekedés ment végbe a nyolcvanas években: a
Thacher-korszak Angliája, a Reagan-korszak Amerikája, az átalakuló Japán. A mutató, melynek változását a táblázat Katz et al. (1995) nyomán
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jelzi, a tizedik és az elsõ nettó kereseti decilis hányadosának logaritmusa.1 A
kelet-európai országokra Rutkowski (1996a, 1997) közöl hasonló, de bruttó kereseteken alapuló mutatókat. A táblázatot kiegészítettük a Bértarifafelvételbõl számított, az 1992 utáni idõszakot is magukba foglaló, és részben a nettó kereseteken alapuló indexekkel. Mivel a megfigyelések országonként eltérõ idõszakra vonatkoznak, a változás mértékét egységesen ötéves periódushosszra vetítve mutatja be az utolsó oszlop.
1.2. táblázat: A kereseti egyenlőtlenség növekedése néhány országban
(A decilis ráta logaritmusának változása ötéves periódusra vetítve)

Ország

1 Az elsõ (tizedik) kereseti
decilis a legrosszabbul (legjobban) keresõ 20% keresetének
mediánja. Az alkalmazott mutató elõnye, hogy egyenletes ütemû
növekedés esetén a függõ változó
logaritmusa az idõben lineárisan
változik.
2 E szempontból nincs különösebb jelentõsége annak, hogy a
nyugati adatok a nettó, a keletiek pedig zömmel a bruttó keresetekre vonatkoznak. Mint a Magyarországra vonatkozó két utolsó sor mutatja, a bruttó és nettó
indexek lényegében azonos mértékben változtak. A decilis ráta
szintje szempontjából természetesen egyáltalán nem mindegy,
hogy melyik béradattal számolunk.

Egyesült Királyság – férfiak
Egyesült Királyság – nők
Egyesült Államok – férfiak
Egyesült Államok – nők
Japán – férfiak
Japán – nők
Csehország
Lengyelország
Románia
Magyarországa
Magyarországb
Magyarországb
Magyarországb
Magyarországb

Időszak
n
n
n
n
n
n
b
b
b
b
b
b
b
n

1979–90
1979–90
1979–90
1979–90
1979–90
1979–90
1988–95
1988–95
1989–95
1988–93
1989–92
1992–98
1989–98
1989–98

A decilis ráta
logaritmusa az időszak Ötéves
elején
végén
változás
0,88
0,84
1,23
0,96
0,95
0,78
0,88
0,96
0,67
1,14
1,13
1,30
1,13
0,93

1,16
1,11
1,40
1,27
1,04
0,83
1,31
1,22
1,12
1,30
1,30
1,57
1,57
1,39

0,121
0,123
0,077
0,141
0,041
0,023
0,358
0,186
0,375
0,158
0,283
0,225
0,244
0,255

n = nettó kereset, b = bruttó kereset.
Források: Az amerikai, brit és japán adatok forrása Katz et al. (1995), 58. old. A cseh,
lengyel, román és magyar (a) adatok forrása Rutkowski (1996a), 27. old. valamint
Rutkowski (1997), 108. old. A magyar (b) adatok: saját számítás a Bértarifa-felvételek
alapján.

Látható, hogy a kelet-európai országokban nyugati mércével mérve rendkívül gyors kereset-differenciálódás ment végbe, mélyebb változás, mint a
nyolcvanas években a „szélsõséges egyenlõtlenség-növekedésrõl” elhíresült
amerikai és angol esetekben.2 Magyarországon 1989–98-ban hozzávetõlegesen kétszer akkora egyenlõtlenség-növekedést tapasztalunk, mint a két
angolszász országban 1979–90-ben. (Vesd össze a nettó kereseti adatokon
alapuló utolsó sort az angol és amerikai adatokkal!) Felhívjuk a figyelmet,
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hogy a közölt adatok az elért egyenlõtlenségi szint nemzetközi összehasonlítására nem alkalmasak.
Az 1.1. és 1.2. táblázat indexei keresztmetszeti – egy adott pillanatban
vagy egy viszonylag rövid idõszakban érvényes – egyenlõtlenséget mérnek,
illetve ennek növekedését mutatják ki. Ezzel párhuzamosan azonban akár
mérséklõdhet is a hosszabb távon érvényesülõ egyenlõtlenség. (Tegyük fel,
hogy A tavalyelõtt kétszer, tavaly pedig négyszer annyit keresett mint B,
idén azonban megfordult a helyzet: B keresett négyszer annyit, mint A.
Miközben a keresztmetszeti egyenlõtlenség megnõtt – a keresetek szóródási tartománya a duplájára szélesedett –, az A és B közötti egyenlõtlenség
kétéves idõtávon mérve teljesen megszûnt!) A társadalmi hatás szempontjából nem mindegy, hogy a magas és alacsony bérek közötti távolság növekedése tartós elszegényedéshez illetve meggazdagodáshoz vezet, vagy pedig az
emberek fel-le mozoghatnak a meredekebbé vált kereseti lépcsõn. Magyarországon mind a jövedelmi, mind pedig a kereseti mobilitásra vonatkozó
kutatás intenzív mozgást mutatott ki az MHP 1992–97. évi hullámai alapján. Rutkowski (1999) becslése szerint az ötéves periódus átlagos kereseteibõl számított Gini 8,2 százalékkal alacsonyabb, mint az egyéves jövedelmi
adatokból számított átlagos Gini. A kereseti mobilitás egyenlõtlenség-csökkentõ hatása Magyarországon lényegesen erõsebb mint az Egyesült Államokban (4,8% az 1986–91. években) vagy az Egyesült Királyságban (5,7%
ugyanebben az idõszakban). Ugyanakkor Rutkowski elemzése arra is felhívja a figyelmet, hogy a kereseti mobilitás kiegyenlítõ hatása 1992–93ban volt a legerõsebb, az idõ elõrehaladtával az éves kereseti rangsorok közötti korreláció erõsödött, és gyakoribbá vált a „körbejárás” is, amikor a
vizsgált személyek visszatértek abba a kereseti decilisbe, ahonnét egy idõre
kiléptek. (i.m. 16–18. old.). Galasi (1998) ugyancsak jelentékeny, de idõben csökkenõ intenzitású jövedelmi mobilitást mutatott ki.

1.2. A megfigyelés torzításai
Tanulmányunkban alapvetõen a keresetek differenciálódása mögött meghúzódó erõket fogjuk vizsgálni, abban a meggyõzõdésben, hogy ez sok mindent elárul a makro-szintû béralakulás szempontjából fontos erõviszonyokról és piaci tendenciákról is. Tudomásul kell vennünk azonban, hogy a gazdasági életnek olyan területét elemezzük, melyrõl csakis bizalmatlanság és
érdekek által torzított információk állnak rendelkezésre. Sem a kutatók,
sem a hivatalos adatgyûjtõ szervek nem áltathatják magukat azzal, hogy
amit „bér” vagy „kereset” címén mérnek, az pontosan tükrözi a valóságot.
Az adatgyûjtõk és elemzõk feladata (lenne), hogy a torzítás irányáról és
mértékérõl a lehetõ legtöbbet igyekezzenek megtudni és nyilvánosságra
hozni. Sajnos Kelet-Európában nem eresztett mély gyökeret a felismerés,
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hogy a statisztikai adatokat magukat is társadalmi folyamatok generálják,
melyek ugyanúgy megismerhetõk és megismerendõk, mint a gyûjtött adatokkal elemezni kívánt jelenségek. Ami a bérstatisztikát illeti, erõsen él a
hit, hogy léteznek „megbízható”, vállalatoktól gyûjtött „hivatalos”, valamint csökkent értékû, önbevalláson alapuló adatok. A kétféle gyûjtésbõl
származó eredmények eltéréseit gyakran rejtegetnivaló hibának – vagy eleve elkerülendõ hibaforrásnak – tekintik.3 A tudományos publikációk is ritkán számolnak el a használt adatok természetébõl fakadó torzító hatásokkal.
Célszerûnek látszik ezért néhány megjegyzést tenni a bérekre vonatkozó
adatok sajátosságairól és szisztematikus torzításairól. Elõször a KSH és más
adatgyûjtõ szervek által publikált bérváltozási indexekrõl, másodszor a vállalati gyûjtésbõl származó egyedi kereseti adatokról, végül pedig a „hivatalos” és az „önbevalláson” alapuló statisztikák eltéréseirõl esik szó.

Átlagbér-emelkedés és bérinfláció: mit (nem) mérnek a publikált
bérindexek?
Ferenczi Barnabás

3 Így például a lengyel statisztikai hivatal a munkaerõfelvétel
keretében gyûjti, de az eltérések
miatt nem publikálja a kereseti
adatokat. A magyar KSH eleve
elzárkózik a béradatok gyûjtésétõl a Munkaerõfelvételben, ami
súlyosan hátráltatja a munkaerõpiaci participációs döntések kutatását.

A KSH által publikált béradatokra irányuló figyelem fényében úgy tûnik,
az átlagkereseti indexeket az elemzõk a hazai gazdasági folyamatok fontos
indikátorainak tartják. Az aggregált adatok kétféle szerepet tölthetnek be:
egyfelõl tájékoztathatnak a lakossági jövedelmek, általában az életszínvonal
alakulásáról, másfelõl információt szolgáltathatnak a gazdálkodás munkaerõvel összefüggõ költségeinek alakulásáról.
Az aggregált béradatok jövedelmi mutatóként való kezelésével kapcsolatban legalább három probléma merül fel. (Eltekintve attól, hogy egy jövedelmi mutató esetén a vetítési alap nem az alkalmazott, hanem a háztartás
kellene hogy legyen, hiszen a gazdasági tevékenységnek ez a kerete.) Elõször is, a béradatok forrása a KSH ún. intézményi munkaügyi statisztikája,
amely nem reprezentatív a lakosság egészére, mivel az intézményi statisztika által mért körbe tartozás valószínûsége nem független maguktól a jövedelmektõl. További problémát jelent a nettó bérek számítása a hazai személyi jövedelemadózás rendszere mellett, hiszen a személyi jövedelemadó sávosan különbözõ kulcsokkal a teljes jövedelmet adóztatja. Ilyenkor a bruttó bértömeg-adatokból nem lehet nettó béreket számítani, mert az aggregált
adatokból nem dönthetõ el, vajon az adott tétel – havi bér, prémium, és a
többi – egy kisebb vagy egy nagyobb kulcsú sávba tartozik-e. Hasonlóan
problematikus a nettó átlagbérek bruttó átlagbérekbõl számítása is az adórendszer nem-linearitása miatt.
Annak fényében, hogy a fejlett országok gyakorlatában nem találunk példát a nettó bérkategória rendszeres publikációjára, felmerül a kérdés, vajon
Magyarországon miért közlünk ilyet? Ma a nettó bérindexek iránti fõ igényt
a nyugdíjrendszer támasztja: az ún. svájci indexálással a felosztó-kirovó rend-
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szerbeli nyugdíjakat részben a nettó bérek változásához kötik. Ennek hátterében az áll, hogy annak idején a személyi jövedelemadó bevezetése féloldalas volt, mivel a nyugdíjakat nem bruttósították; továbbá az az elgondolás,
hogy – egyfajta társadalmi szolidaritás jegyében – a nyugdíjasok is részesüljenek a jövedelmek inflációt meghaladó emelkedésébõl.
A munkáltatóknál felmerülõ munkaerõköltség több komponensbõl áll össze:
az alkalmazottaknak közvetlenül kifizetett pénzbéren felül lényegesek a bérre
rakódó munkáltatói terhek illetve az egyéb költségek (például az alkalmazottak utazási, étkezési, üdülési vagy kulturális tevékenységének pénzbeni
vagy természetbeni támogatása). Noha nemzetközi tapasztalatok szerint a
közvetlenül kifizetett bérek és a kompenzáció egyéb elemei sokszor szorosan együttmozognak, azaz a teljes munkaerõköltség nyomon követése helyett a bérindexek egyedüli vizsgálatával nem követünk el szisztematikus
hibát, ez rövid távon nem feltétlenül teljesül. Magyarországon a kilencvenes években a közvetlenül kifizetett bruttó béren felül az annak 44–53 százalékát kitevõ egyéb kötelezettségek adták a foglalkoztatás teljes költségét.
Volt olyan év, 1992, amikor az elõzõ évhez képest hét százalékponttal ugrott meg az ilyen kötelezettségek bérekhez vett aránya. Ilyen idõszakban
félrevezetõ lehet a bruttó bérindexek munkaerõköltség mutatóként való
használata, amint azt 1.3. táblázatunk is mutatja.
1.3. táblázat: Mennyire torzítanak a bruttó
bérindexek, mint munkaerőköltség mutatók?
Éves növekedési ütemek (%)

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

Bruttó bérek

Bérköltségek

20,6
29,8
24,8
24,9
21,5
21,5
21,9
16,9

20,6
36,6
25,7
24,9
19,1
20,3
19,1
16,9

Forrás: KSH adatok.

A bérinfláció fogalmát bevezetve alakíthatjuk ki a bruttó átlagbérek és indexeik egy jól definiált értelmezési és számítási keretét. Bérinfláció alatt az
egységnyi munka árának tiszta – árazási döntések által megszabott – változását értjük. Az átlagbér alakulását ezen felül érinti a foglalkoztatotti állomány összetételének vagy minõségének módosulása is. A bérinfláció definíciójából vezethetõ le annak módszertana. Bérinflációs indexek számítása-
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4 A standardizált indexek alaptípusai a múltbeli (azaz bázisidõszakbeli) súlyszerkezetet használó Laspeyres-, illetve a jelenbeli
(tárgyidõszaki) súlyozást alapul
vevõ Paasche-index. Az árindexben alapul vett súlyszerkezet lehet minden idõszakra rögzített,
illetve változó. Rögzített súlyozású Laspeyres-bérindexnél például minden hónapban vagy negyedévben egy adott múltbeli
idõszak, általában egy naptári év,
során megfigyelt foglalkoztatási
szerkezettel súlyozzuk az tárgyidõszakban mért “egyedi” béreket, hasonlóan a fogyasztói árindex hazai számításához, amikor
is minden hónapban egy korábbi év fogyasztói kosarával súlyozzák az egyedi árváltozásokat. Rögzített súlyozás használatakor is
változtatják idõnként a súlyrendszert, a hazai árindexnél például
évente egyszer, az amerikai bérinflációs mutatónál (a Bureau of
Labor Statistics által közölt ún.
ECI-mutató esetében) ötévente.
A súlyozás típusa megválasztásának közgazdaságtani jelentõségérõl és következményeirõl ld.
Lettau et al (1997).
5 Ld. az USA esetében az ún.
Boskin-jelentést, melynek lényegét ismerteti az MNB (1999b) kiadványa.
6 Ez volt megfigyelhetõ akkor,
amikor a gyógyszerár-támogatási
rendszer változása miatt bizonyos
gyógyszerek ára 1999. nyarán
megugrott. A fogyasztók – pontosan ismerve a várható árváltozásokat és valószínûleg magukat
a relatív árakat is – a KSH által a
fogyasztói árindexben kimutatott, közel 65%-os július-augusztusi gyógyszerár-emelkedésnél
kisebb ütemû inflációt éltek meg
a termékcsoportban, hiszen feltehetõ, hogy az áremelkedés után a
relatíve olcsóbb gyógyszerek felé
fordultak, azaz helyettesítettek.

kor célunk a tiszta árazási változások kiemelése és az átlagbérekben tükrözõdõ egyéb hatásoktól való elkülönítése. Az átlagbéreket mozgató egyik
„zavaró” tényezõ a foglalkoztatottság szerkezetének változása: amikor például ez eltolódik a magasabb bérekkel vagy bérindexekkel rendelkezõ csoportok felé, akkor az összetételhatás felfelé torzítja az átlagbéreket illetve
növekedési indexeiket. Az összetételhatás okozta torzítást 1995–98-ban, a
feldolgozóiparban 1.4. táblázatunk számszerûsíti. Mind az alacsony bérindexû ágazatok – különösen a gépipar – súlyának emelkedése, mind a magas
bérindexû szellemiek arányának csökkenése lefelé torzította a kimutatott
bérnövekedést a valóságoshoz képest. Az is megfigyelhetõ, hogy a torzítás
zömét az ágazatközi foglalkoztatási arányok változása okozta.
1.4. táblázat: Az összetételhatás okozta torzítás mértéke
a feldolgozóiparban (1995–1998)*
Fizikai/szellemi
arány
rögzített
változhat

Ágazatközi szerkezet
rögzített
változhat
0,0
–0,3

–1,0
–1,3

* Az éves átlagbérindexek eltéréseinek összege 1995–1998 között a
rögzített (1995-ös) súlyokkal számított indextõl, százalékpontban.
Forrás: KSH adatok, saját számítás

Az összetételhatás kiszûrésére a statisztikai gyakorlat ún. standardizált indexeket használ, amikor is az alapul vett súlyszerkezet (a fogyasztói árindexnél
a fogyasztói kosár vagy bérindexeknél a foglalkoztatás szerkezete) a bázis- és
a tárgyidõszakban azonos.4 Milyen következményekkel jár ez a bérinfláció
mérése során? A bérinfláció standardizált, különösen pedig rögzített súlyozású indexekkel való mérése elhanyagol három, a relatív bérek és a foglalkoztatási szerkezet változása közt szisztematikus kapcsolatot teremtõ mechanizmust. Az ún. tiszta helyettesítési hatás negatív, a relatív termelékenységi
illetve relatív termék-keresleti változások pedig pozitív korrelációt visznek a
munkapiac egyes csoportjainak relatív bére és foglalkoztatási súlya közé.
Ezeket sorra véve: elõször is, ismert, hogy az árinfláció számításakor a
standardizált indexek használatának komoly hátulütõje az ár- és keresleti
változások negatív kapcsolatának – azaz a tiszta helyettesítési hatásnak – a
figyelmen kívül hagyása.5 Az ilyen árindexek ugyanis rövid távon (amíg a
súlyrendszer rögzített) nem veszik figyelembe, hogy legtöbb termék esetében annak az átlagost meghaladó ütemû áremelkedése csökkenti fogyasztását.6 A helyettesítésben megjelenõ munkaerõ-keresleti reakción túlmenve a
kínálati oldalt is bekapcsoló relatív termelékenységi változások mechanizmusa szerint, ha egyes munkapiaci csoportok termelékenysége a többieké-
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hez képest megugrik – ami relatíve magasabb bérekkel jár –, az munkakínálati reakciót kiváltva emeli az adott szegmens foglalkoztatási súlyát. A
relatív termék-keresleti mechanizmus szerint az adott szegmens emelkedõ
relatív termelékenységét az általa elõállított termék iránti, termékár-emelkedésben jelentkezõ fokozódó kereslet mozgatja. Ezen mechanizmusok tehát pozitív korrelációt implikálnak a relatív bérek és a foglalkoztatási súlyok változása között.
A standardizált bérindexek, legalábbis rövid távon, figyelmen kívül hagyják mindhárom, a munkapiaci szegmensek közti helyettesítést eredményezõ mechanizmust. Ezt azonban – az árinfláció esetével ellentétben – a Magyarországon rendszeresen publikált béradatok aggregációs szintjén nem
tartjuk problematikusnak. A munkaerõpiac esetében a foglalkoztatási csoportok közti helyettesíthetõség rövid távon gyakorlatilag elhanyagolható,
hiszen a technológia kötöttségei nem teszik lehetõvé a fizikai/szellemi arány
ágazatokon belüli gyors változtatását, nem is beszélve a gazdasági tevékenység ágazatközi szerkezetének módosításáról. Egy idõrõl-idõre revideált, de a
revíziók között végig rögzített súlyszerkezeten alapuló bérinflációs index esetében nem okoz problémát a helyettesíthetõség rövid távon való kizárása.
A rendszeresen közzétett bruttó béradatok és bérindexek megfelelõ standardizálással – lényegében egyszerû súlyozással – bérinflációs mutatóvá alakíthatók. Bár elméleti definíciónk vagy egyes fejlett országok gyakorlata
fényében az így számított bérindexek értelmezése sem problémamentes,7 a
bruttó bérekbõl képzett bérinflációs mutató esetében – szemben az egyszerû nettó vagy bruttó átlagbérekkel – biztosított a módszertan és az értelmezési keret konzisztenciája.

A vállalati béradatok torzításai
Tóth István János
A cégek kereseti adatainak érvényessége elvileg több ponton is megkérdõjelezhetõ. Egyfelõl a tényleges létszám lehet kérdéses, másfelõl a ténylegesen
foglalkoztatott és bejelentett létszámnak kifizetett bér. Mindkét esetben a
tényleges munkaköltségek eltérnek a formálisan kimutatottól és a statisztikákra, adóbevallásokra alapozódó elemzésekben számítottól.
Kézenfekvõ feltételezés, hogy ez a különbség a nyilvántartásokban kimutatottnál, illetve a bevallottnál magasabb tényleges munkaköltségeket implikál. Lehetséges és értelmes lehet ugyan fordított irányú torzítás létezését is
feltételezni, de az alábbiakban eltekintünk ezektõl a speciális helyzetekben
lehetséges torzításoktól, amikor tudatos és explicit túlfoglalkoztatásról van
szó: a foglalkoztatottak között vannak olyanok, akik semmilyen módon
nem vesznek részt a termelõ tevékenységben. (Többnyire állami cégeknél,
illetve „gyenge tulajdonosok” esetén tudja a menedzsment a kiválasztottakat ilyen puffer állásokkal jutalmazni, de az állami cégek esetén a tudatos
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7 Az alapadatok szintjén orvosolandó hiányosság például, hogy
a bérek a fizikai munkaerõ esetében nincsenek ledolgozott óraszámra vetítve. Errõl ld. MNB
(1999a). Problémát okoz a szezonális igazítás helyett alkalmazott éves indexek értelmezése is,
hiszen azok, mint hosszú bázisú
indexek, nem az aktuális folyamatokat mutatják. A fejlett országokban alkalmazott bérstatisztikai gyakorlatról lásd például
Nagy-Britannia vonatkozásában
Chambers és Holmes (1998) vagy
az USA-ra Ritter (1996).
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túlfoglalkoztatásnak lehetnek a központi bérszínvonal szabályozásból adódó okai is.)
A torzítások másik, kézenfekvõbb és kétségtelenül elterjedtebb fajtája,
amikor a termeléshez szükséges tényleges munkaköltségek magasabbak, mint
amit az adott cég mérlegében, adóbevallásában, vagy más statisztikáiban
kimutat. Ekkor a létszámadat érvényessége két ponton támadható: egyfelõl
a rejtett gazdaságba sorolható cselekvésrõl van szó, amikor be nem jelentett
munkaerõt foglalkoztatnak és készpénzben, minden bizonylat nélkül adják
oda a bért (nevezzük ezt, bár nem szép a szó, fekete munkának). Ekkor a
megfigyelt cég is, és a feketén foglalkoztatott is adót csal.
De lehet a megfigyelt cég szempontjából adóelkerülésrõl beszélni, amikor tartósan, alvállalkozóként foglalkoztatják a munkaerõt, akinek egyéni
vállalkozása vagy jogi személyiséggel rendelkezõ társas vállalkozása (leggyakrabban betéti társasága) van. Ekkor két dolog történik: egyrészt a ténylegesen alkalmazott munkaerõ nem jelenik meg a létszámban, az elvégzett munka
díja pedig a megbízó cég nyilvántartásaiban és mérlegében a bér helyett az
egyéb költségeknél jelentkezik (pl. szolgáltatás vétel), másrészt pedig triviális, hogy nem annyival nõ meg a megbízónál az egyéb költség, mint amennyivel csökken a bérköltség, hanem ennél kisebb összeggel. Kevesebbet fizet az
alvállalkozóként foglalkoztatottnak, mint amennyi a különben kifizetendõ
bérköltség (bér és közteher) lenne. Adócsalás történik, amelynek során a
megbízó cég egyszerûen a megbízott vállalkozásra hárítja az adócsalás költségeit a magasabb jövedelemhez jutás fejében.
A hagyományos módon kifizetendõ munkaerõköltség és az egyéb költségek többletének különbsége adja az eltitkolt adó minimális összegét. Ezáltal a megbízó cég „tiszta marad”, miközben paradox módon az eltitkolt adó
egy részét nyeri az ügyleten. Költsége csak annyi, hogy egy alvállalkozó
megbízása bizonytalanabb szerzõdéses forma, mintha formálisan is foglalkoztatná a dolgozót. De az adót csaló alvállalkozó is „jól járhat”, mert 1)
adócsalás révén – ha nem bukik le – magasabb jövedelemhez juthat, mint ha
bért kapna, 2) ha lebukik is, a kirótt büntetés mértéke alacsonyabb mint az
adócsalás idõszaka alatt nyert addicionális hasznok összegének jelenértéke.
A formálisan foglalkoztatottak kereseti adatainak érvényessége is megkérdõjelezhetõ több szempontból. Egyrészt náluk is alkalmazható a korábban
leírt két megoldás: a bizonylat nélküli bérfizetés és a kereset egy részének
alvállalkozói díjként való kifizetése. Ezáltal olyan hibrid megoldás jön létre,
amelyben a megbízó cég lemond az eltitkolt adó általi nyeresége egy részérõl annak érdekében, hogy a munkaszerzõdés által számára kiszámíthatóbb
szerzõdéses kapcsolathoz jusson. Az állományi létszámban szereplõ foglalkoztatott, aki megbízottként is jövedelemhez jut, a kifizetett díjhoz kapcsolódóan adót titkol el – ezért kifizetõdõ számára ezen a módon is jövedelemhez jutni.
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Másrészt a természetbeni juttatásokon keresztül alkalmazhatóak legális
adóelkerülési technikák. Ekkor a bérköltség csökkenthetõ az anyag- és egyéb
költségek (pl. munkaruha, mobiltelefon, személygépkocsi, benzin), illetve
egyéb, a cég vonzerejét befolyásoló tényezõk (kedvezményes lakáshitel)
növelése által. Ebben az eseten nem adócsalásról, hanem adóelkerülésrõl
van szó. A foglalkoztatott sem csal adót, mivel a juttatások után vagy fizet
személyi jövedelemadót, vagy a szóban forgó juttatás az adózás szempontjából nem is számít jövedelemnek (pl. cégautó vagy a cég által biztosított
mobiltelefon használata), miközben a használó jólétét kétségtelenül növeli.
Ezek után kézenfekvõ megnézni azt, hogy milyen gyakoriak lehetnek a
fenti tranzakciók a magyar vállalkozások körében, illetve ezek a jelenségek
milyen vállalati tényezõkkel függnek össze.
Bár a fekete foglalkoztatás elterjedtségérõl sem lehetetlen releváns információt szerezni, az alábbiakban csak a fent felsorolt esetek azon részével
foglalkozunk, amelyeknél rendelkezünk hozzávetõleges adatokkal, illetve
amelyeknél közvetett becsléseket adhatunk egy 1996-ban végzett vállalati
felmérés eredményei alapján.8 Ebben a felmérésben mintegy 300 feldolgozóiparban, építõiparban és kereskedelemben tevékenykedõ, 50 fõ feletti
vállalkozás adatai és válaszai szerepelnek. Az elemzés során a cégek kérdõívvel felvett adataihoz hozzáillesztettük ugyanazon cégek 1996-os mérlegekben szereplõ bér, létszám és nettó árbevétel adatait is.
A megkérdezett cégek vezetõinek túlnyomó többsége fontos szempontnak tartotta a munkavállalók javadalmazásának kialakításánál, hogy minimalizálják a bérekhez kapcsolódó adókat (43,6%-uk tartotta ezt fontosnak, és 38,1%-uk nagyon fontosnak). Ennek megfelelõen a cégvezetõk több
mint háromnegyede szerint megfelelõ díjazási módszerek alkalmazásával a
kifizetendõ tb járulék csökkenthetõ (41,6% értett ezzel részben és 36%
teljesen egyet). A megkérdezettek közel 95%-a vélekedett úgy, hogy a cégek
nagy része ezt a célt legális eszközök felhasználásával éri el.
A cégek 57%-a bízott meg rendszeresen alvállalkozókat 1996-ban. Nem
állítjuk persze, hogy minden tartós alvállalkozói kapcsolat mögött adózási
szempontok érvényesülése és a munkaköltségek torzítása húzódik meg.
Közelebb jutunk ehhez az arányhoz, ha csak azokat az eseteket vesszük figyelembe, amikor a cég korábban foglalkoztatott, de elbocsátott dolgozóit
bízza meg alvállalkozóként. Ez a helyzet jóval ritkább, de mégis számottevõ
arányt képviselt 1996-ban: a megkérdezett cégek 13%-a bízta meg rendszeresen alvállalkozóként korábban elbocsátott dolgozóit.
Ennek esélyét a becslések szerint számottevõen növelte az, ha a cég nagykereskedelemmel foglalkozott, továbbá ha magyar vállalkozás(ok) többségi
tulajdonában volt, illetve csökkentette, ha építõipari cégrõl volt szó. Ha
például bizonyos típusú kiskereskedelmi cégek körében 13% volt ez az arány,
akkor az ugyanolyan nagyságú és tulajdonosi szerkezetû nagykereskedelmi
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Tóth és Semjén (1999).
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cégeknél 23%-ra lehet becsülni az elbocsátott dolgozók alvállalkozókként
való megbízásának elõfordulását. Másrészt az adatok arra mutatnak, hogy
az adóalap csökkentés e formája számottevõen elterjedtebb a magyar magántulajdonban, pontosabban magyar cégek tulajdonában lévõ cégek körében, mint
a többi cégnél: 29%-uk alkalmazta ezt. A többtényezõs becslések szerint, ha
egy külföldi tulajdonban lévõ cégeket tartalmazó cégcsoportban 10%-ra
tehetõ e jelenség elõfordulása, akkor egy ugyanolyan jellemzõkkel rendelkezõ, de magyar többségi tulajdonban lévõ cégcsoportban ennek több mint
kétszeresére, 25%-osra becsülhetjük.
Itt még egy érdekes megfigyelést tehetünk: azoknál a cégeknél gyakoribb
ez a módszer számottevõen, amelyeknél elõfordult, hogy valamilyen okból nem
tudtak eleget tenni szerzõdésben vállalt kötelezettségeiknek. E jelenség mögött
vagy arról van szó, hogy az elbocsátás és az elbocsátott dolgozók alvállalkozóként való foglalkoztatása egy olyan tünet-együttes része, amely a szerzõdéses fegyelem megszegését is tartalmazza, vagy pedig az elõbbi módszer
alkalmazása hordoz olyan bizonytalansági többletet, amely ront a cég szerzõdéses fegyelmén. Az elsõ magyarázat relevanciáját húzza alá az, hogy a
szerzõdéses fegyelmet megszegõ cégek a többi cégnél számottevõen nagyobb
arányban tervezték növelni az elbocsátott dolgozóik alvállalkozóként való
megbízását a közeljövõben.
A kereseti adatok lehetséges torzítását két jelenség nyomon követésével
vizsgáljuk: az egyik az alacsony bérszinten való foglalkoztatás jelenléte és
elterjedtsége a cégen belül, a másik pedig a természetbeni juttatások különbözõ fajtáinak elõfordulása és súlya.
Az elsõhöz megvizsgáltuk, hány cégnél fordult elõ, hogy 1996-ban 20 000
forint alatti bérszinten foglalkoztattak munkaerõt és az ilyen bérszinten foglalkoztatottak aránya mekkora volt az összes dolgozón belül. Ezt azért tettük, mert feltételeztük, hogy az alacsony bérszinten való foglalkoztatás nagyobb valószínûséggel jár együtt a regisztrált fizetésen kívüli pénzbeli juttatások módszerével. A vizsgált cégek 38%-ánál fordult elõ az, hogy legalább
egy dolgozót 20 000 forint bruttó bér alatt foglalkoztattak: legnagyobb
arányban a magyar magánszemélyek többségi tulajdonában lévõ cégeknél
fordul elõ (51%), szemben a többségében külföldi tulajdonban lévõ cégekkel, ahol sokkal ritkább a jelenség (17%). Továbbá azoknál a cégeknél
gyakoribb ez a megoldás, amelyek nem tudtak idõben eleget tenni adófizetési kötelezettségeiknek (51%), illetve likviditási problémákkal küszködtek (48%).
Az alacsony bérszinten foglalkoztatott dolgozók aránya a cégek 15%-ánál
legfeljebb 10%, 12%-uknál 11–30% közötti, 11%-nál pedig 30% feletti.
Azoknál a cégeknél nagyobb ez az arány, amelyek magyar magánszemélyek
tulajdonában vannak és adótartozásuk vagy likviditási problémáik voltak
1996-ban (lásd az 1.5. táblázatot).
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1.5. táblázat: A 20 000 forint alatti bérszinten foglalkoztatottak aránya
a cégek különböző csoportjaiban, %

Cégek csoportjai
Többségi külföldi tulajdonos
Magyar magánszemély
a többségi tulajdonos
1996-ban volt adótartozásuk
1996-ban voltak likviditási
problémáik
Teljes minta

20 000 forint bérszint alatt foglalkoztatott dolgozók aránya az
összes foglalkoztatotton belül
Nincs Legfel- 11–30% 30% Összesen
jebb 10%
felett

N

83,3

(11,1)

(3,7)

(1,9)

100,0

54

49,5
49,1

15,5
17,0

15,5
22,6

19,4
11,3

100,0
100,0

109
106

52,3
62,0

17,1
15,3

18,9
12,0

11,7
10,6

100,0
100,0

111
274

(): a cellában az esetszám kisebb mint 10

A többtényezõs becslések eredményei szerint e jelenség súlya a kiskereskedelmi cégeknél becsülhetõ a legmagasabbra. Az alacsony bérszinten foglalkoztatottak magasabb arányával jár az is, ha a cégnek likviditási problémái
voltak, vagy ha volt adótartozása. Relevánsnak tûnik tehát, hogy e jelenséget
az adócsökkentésre irányuló módszerek körébe soroljuk. Olyan túlélési technikáról van szó, amellyel a cég ingatag pénzügyi helyzetén kívánnak a cég
vezetõi enyhíteni.
Másrészt inkább a magyar tulajdonban lévõ cégek élnek az alacsonybérû
alkalmazás megoldásával. Erre mutat legalábbis az a becslési eredmény, mely
szerint két különben azonos paraméterekkel rendelkezõ cég között a külföldi
tulajdonban lévõnél számottevõen kisebb lehet a minimális bérszinten foglalkoztatott dolgozók aránya, mint a magyar tulajdonban lévõnél.
A harmadik megállapítás az, hogy a becslési eredmények nem támasztják
alá azt a kézenfekvõ feltételezést, miszerint a kisebb cégeknél nagyobb súllyal
alkalmazzák a szóban forgó adóalap-eltitkolási megoldást.9
Az adóalap-csökkentés harmadik, és immár legális módja, ha a cég a dolgozóinak különbözõ béren kívüli juttatásokat biztosít. Ezek egyes fajtáinak
gyakoriságáról tájékoztat az 1.6. táblázat. Ebbõl két jelenségre lehetünk figyelmesek: egyrészt – a kiegészítõ nyugdíjbiztosítás kivételével – a cégek
túlnyomó többsége él a béren kívüli juttatások adóalap-csökkentõ lehetõségeivel; másrészt pedig ez a módszer inkább jellemzõ a nagyobb cégekre,
mint a kisebbekre. A vezetõknek biztosított természetbeni juttatások és
kedvezmények (lakástámogatás, kamattámogatás, kedvezményes kamatozású kölcsön) alkalmazása már nem ilyen egyöntetû és nincs is számottevõ
összefüggés a cég nagysága és ezek alkalmazása között.
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9 A nagyobb vállalkozásokra
tehát nem érvényes a létszám és a
minimálbérhez közeli foglalkoztatottság mértékének erõs negatív kapcsolatát mutató jelenség,
amit a kis- és a közepes vállalkozások körében korábban kaptunk. Lásd Tóth és Semjén (1996).

közelkép

1.6. táblázat: Egyes béren kívüli juttatások előfordulása a magyar
és a külföldi tulajdonban lévő cégeknél 1996-ban, %
Foglalkoztatottak száma (fő)
50–100 101–300
301–

Béren kívüli juttatások
Alkalmazottaknak
Napidíj
Benzinpénz, gépkocsi átalány
Ruhapénz, munkaruha
Utazási költségtérítés
Étkezési hozzájárulás
Üdülési hozzájárulás
Kiegészítő nyugdíjbiztosítás
Vezetőknek
Cégautó
Mobil telefon
Vissza nem térítendő lakástámogatás
Lakáshitelhez kamattámogatás
Kedvezményes kamatozású kölcsön

Teljes minta

66,9
82,3
66,1
86,3
90,3
14,5
11,1

79,6
79,6
67,0
95,1
98,1
35,3
17,6

95,2
81,0
85,7
98,4
100,0
49,2
19,0

77,6
81,0
70,7
92,1
95,2
29,4
15,1

65,1
80,2
4,8
6,3
23,0

61,2
75,7
3,9
16,5
31,1

76,2
79,4
4,8
6,5
47,6

66,1
78,4
4,5
10,0
31,2

1.7. táblázat: A béren kívüli pénzbeli juttatások kifizetett bérhez viszonyított
aránya a cégek egyes csoportjaiban 1996-ban, %

Cégek csoportjai
Többségi külföldi tulajdonos
Többségi közösségi (állami
vagy önkormányzati) tulajdon
1996-ban volt adótartozásuk
Létszám kevesebb mint 100 fő
Létszám több mint 300 fő
A dolgozók legalább 20%-át
tervezi elbocsátani
Teljes minta

Béren kívüli pénzbeli juttatások
kifizetett bérhez viszonyított aránya
Nulla Legfel- 6–10% 10% Összesen
jebb 5%
felett

N

(11,3)

60,4

(17,0)

(11,3)

100,0

53

(8,1)
13,0
13,6
(3,8)

43,3
52,8
50,8
57,7

(18,9)
20,4
20,3
(9,6)

29,7
13,9
15,3
28,8

100,0
100,0
100,0
100,0

57
108
118
52

(10,5) (31,6)
11,9 49,6

(10,5)
19,4

(47,4)
19,1

100,0
100,0

19
278

(): a cellában az esetszám kisebb mint 10

A béren kívüli juttatások aránya a kifizetett bérhez képest átlagosan 7,4%ra volt becsülhetõ 1996-ban (a medián 5%) a közepes- és a nagy cégek
körében, azaz a kimutatott munkaköltségeket legalább 7,4%-kal kellene
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növelni ahhoz, hogy a tényleges költségszinthez közelebb álló eredményt
kapjunk. Ez az arány azonban nem minden cégnél volt azonos. Jelentõsebb
különbségek vannak a cégek tulajdonosi szerkezete, nagysága, pénzügyi
helyzete és üzleti perspektívái szerint. A bérezés kialakításakor nagyobb
mértékben építettek erre a többségében közösségi (állami vagy önkormányzati) tulajdonban lévõk és a nagyobb cégek, valamint azok, amelyek adózási
fegyelme lazább, vagy nagyobb mértékben tervezik leépíteni kapacitásaikat
(lásd az 1.7. táblázatot).

A vállalati és „önbevalláson” alapuló kereseti adatok eltérése
Kézdi Gábor
Az önbevalláson alapuló illetve vállalati forrásból származó kereseti adatok
között jelentõs szisztematikus eltérések találhatók. A torzítás felméréséhez
a kétféle adatra egyidejûleg van szükség, ám ezek szinte sosem találhatók
meg ugyanabban a felvételben. A kivételes esetek közé tartozik a KSH 1988.
évi jövedelemfelvétele, mely lehetõséget nyújt az eltérések irányának és jellegének tanulmányozására (Kézdi 1998). Az adatokból levont következtetések nyilvánvalóan csak erõs fenntartásokkal érvényesek a mai viszonyokra, de a cél itt nem is a tényfeltárás, hanem az eltérésekbõl fakadó problémák bemutatása.
Az önbevalláson alapuló adatokkal mért kereseti átlag a vállalatihoz képest lefelé torzít, mintegy 20 százalékkal. Emellett az önbevallás „összehúzza” a kereseti adatokat: a varianciát csaknem feleakkorának tünteti fel, és –
még az alacsonyabb átlag ellenére is – a relatív szórásban is kisebb értéket
eredményez, mintegy 10 százalékkal. Egyéb relatív szóródási mérõszámok
ehhez hasonló nagyságrendû eltérést mutatnak. A Gini-mutató értéke például a vállalati adatok alapján 0,233, az egyéniek alapján 0,207. A különbségek részben szisztematikusak: minél magasabb a vállalat által kimutatott
kereset, annál alacsonyabb a bevallott és a kimutatott kereset aránya. A
nem, az életkor és az iskolázottság hatása is szignifikáns, de sokkal gyengébb mint magával a kereseti szinttel összefüggõ torzítás.
Nehezen eldönthetõ kérdés, hogy a vállalat vagy az egyén által szolgáltatott kereseti adat tekinthetõ-e hitelesnek: az elõbbi számviteli értelemben
pontos, de a megelõzõ alfejezetben tárgyalt okokból esetenként nem egyezik azzal az összeggel, amit a munkavállaló a munkája ellenszolgáltatásaként ténylegesen kapott. Az utóbbit torzíthatja a válaszoló bizonytalansága
vagy bizalmatlansága, de esetleg tartalmaz a hivatalos könyvekben nem
szerepeltetett elemeket is. (Erre utal, hogy a vizsgált mintában a bevallott
kereset az esetek nem elhanyagolható részében magasabb mint a vállalat
által kimutatott). Ha mindenki egyetért is abban, hogy elméletileg hogyan definiáljuk a kereseteket, a rendelkezésre álló adatok valójában egy
látens változónak a tökéletlen megfigyelésébõl származnak. Az alábbiak-
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10 Az alábbiakban a legkisebb
négyzetek módszerével becsült
modellt feltételezünk és feltesszük, hogy a véletlen tag független a modell magyarázó változóitól.

ban röviden kifejtjük ennek néhány, a kutatási eredményeket befolyásoló
következményét.
Létezik egy egyértelmûen meghatározható kereset (x* látens változó), ám
ezt nem tudjuk közvetlenül megfigyelni. A helyette rendelkezésünkre álló
megfigyelt kereseti adat: x. Ez, a látens változótól és esetleg egyéb változóktól is függõ, szisztematikus, valamint azoktól független, „véletlen” okokból
is eltér x*-tól. Szisztematikus eltérés hiányában (valamint ha a véletlen komponens a becsülni kívánt modell minden egyéb elemétõl független) x-nek
x*-tól való eltérését tiszta mérési hibának nevezzük. A vizsgálat irányától, az
empirikus elemzéshez használt adatoktól és modelltõl függõen a szisztematikus eltérés és a tiszta véletlen hiba is torzíthatja az eredményeket.
A keresetek átlagának a becslése akkor torz, ha a mérési hiba szisztematikus elemeket is tartalmaz. Márpedig – mint az elõzõ alfejezet felhívta rá a
figyelmet – a vállalati kereseti adatok szisztematikusan torzítottak, az önbevalláson alapulók pedig ugyancsak szisztematikusan térnek el a vállalatiaktól (valamint vélelmezhetõen a közvetlenül meg nem figyelhetõ tényleges
bértõl is). A keresetek szóródásának becslését már a tiszta mérési hiba is
torzítja, mint azt a J.1.1. jegyzet (2) és (3) formulái mutatják. A statisztikai
elemzésekben az átlagnál és a szórásnál általában fontosabbak a feltételes
várható értékek: esetünkben annak megállapítása, hogy valamely tényezõ
egységnyi változása hogyan befolyásolja a keresetet. A leggyakrabban használt módszer ennek elemzésére a feltételes várható érték lineáris regressziós
becslése.10
Amennyiben a kereset a regressziós modell függõ változója, akkor a ténylegesen megfigyelt x kereseti változót használó modell együtthatóinak a
becslése csak szisztematikus mérési hiba esetén torz. Ugyanakkor a becslés
kevésbé hatékony, bizonytalanabb mintha hiba nélkül tudnánk mérni a
látens változót. (Lásd a J.1.1. jegyzet (6) és (7) formuláit). A különbözõ
módszerekkel megfigyelt keresetek azonban szisztematikus módon térnek
el egymástól. Az említett adatfelvétel esetében például megmutatható, hogy
ha önbevallás alapján mért kereseti változót használunk egy egyváltozós
lineáris regressziós modellben a vállalati adatok helyett, akkor a magyarázó
változó becsült hatásának mindössze 0,65 részét kapjuk. Ha az önbevalláson alapuló kereseti adatunk a modell magyarázó változója, akkor tiszta
mérési hiba esetén torz, nullához húzó eredmény kapunk. (J.1.1. jegyzet
(13) formula). Figyelembe véve a véletlen és a már tárgyalt szisztematikus
eltéréseket is, a Kézdi (1998) tanulmányban vizsgált minta esetében azt
várhatjuk, hogy az önbevalláson alapuló kereseteket használó modell nagyjából 20 százalékkal magasabb meredekséget becsül, mint a vállalati béradatokat használó függvény (J.1.1. jegyzet (12) formula).
Ezek az eredmények arra szolgálnak, hogy érzékeltessék: adott esetben
igen jelentõs torzításokhoz vezethet, ha tökéletlenül mérjük a keresetet mint
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látens változót. Többváltozós modellekben egyetlen magyarázó változó tökéletlen mérése is torzítja az összes többi változó paraméterének a becslését.
(Greene 1993, 9.5 fejezet).
A mérés hibáját az esetek többségében nem tudjuk megbecsülni, az eredmények interpretálásánál azonban mindig érdemes szem elõtt tartani, hogy
a kereset látens változó, és becsléseinkben ennek csupán jobb-rosszabb
megfigyeléseit használjuk fel. A kutatás irányultságától és a megfigyelés módjától függ, hogy kell-e, érdemes-e foglalkoznunk a mérési hiba következményeivel. Ha a kutatás tárgya a keresetekbõl származó államháztartási bevételek alakulása, akkor az adminisztratív forrású adatok (adóbevallás, társadalombiztosítási befizetések) valószínûleg elég jó mérésnek számítanak
ahhoz, hogy közvetlenül használjuk õket (annál is inkább, mert a bevételek
valóban a hivatalosan bevallott értéktõl függnek). A munkahelyi adatok
megfelelõ forrásnak tekinthetõk a fõmunkahelyi bruttó keresetek elemzésére – az elõzõ alfejezetben bemutatott, vagy más, még fel nem derített
torzítások figyelembe vétele esetén. Ha célunk a nettó bérek elemzése, akkor érdemes megvizsgálni annak hatását, hogy nem ismerjük az adót meghatározó egyéb változókat. A háztartási kérdõívekbõl származó – nem túl
szép kifejezéssel élve „önbevalláson alapuló” – kereseti adatok is tartalmaznak nem elhanyagolható hibákat. Átlaguk és szórásuk kisebb, és körültekintõbb elemzés esetén figyelembe kell venni a bevallott és a hivatalos kereset degresszív (nem lineáris) kapcsolatát is.
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2. A BÉRMEGHATÁROZÁS INTÉZMÉNYEI
A bérmeghatározás szabadságának elvét a politikai rendszerváltozás egy csapásra visszaállította, a gyakorlat azonban csak fokozatosan változott, az elmúlt évtized során kialakult új intézmények, eljárások még ma is formálódnak. Ez a fejezet rövid áttekintést ad a formális béralku intézményeinek
kialakulásáról (2.1.), és amennyire ez a rendelkezésre álló adatok alapján,
kutatási eredmények hiányában lehetséges, megpróbálja felmérni a központi,
ágazati és vállalati szint befolyását a keresetek alakulására (2.2.).

2.1. A bérmeghatározási rendszer
Koltay Jenõ
A bértervezés eltörlése (1968) után a vállalatok által kifizetett bérek a központi szabályozás, a (bér)politikai beavatkozások és az informális béralku
erõterében alakultak (Kõvári és Sziráczki, 1985, Koltay, 1986). A formális
kollektív szerzõdések a bérek vonatkozásában nem játszottak érdemi szerepet. A központi szándékokat meghaladó bérkiáramlást közvetve, a vállalati
jövedelmek megadóztatásán keresztül fékezõ szabályozás többé-kevésbé
hatékony felsõ korlátot állított a bérnövekedés elé, legalább valamekkora
béremelést garantáló, valódi alsó korlát nem érvényesült, a meglehetõsen
ritka kiigazítások között feledésbe merülõ hivatalos legkisebb bér legfeljebb
a rendszer melléktermékének volt tekinthetõ.

Elhúzódó búcsú a bérszabályozástól

11 1989-ben a vállalatoknak a
bérnövekmény teljes összege után
nyereségadót kellett fizetniük a
normál kulcs szerint.

A rendszer átalakulása ellentmondásosan kezdõdött. Az érvényben tartott
központi bérszabályozás a nyolcvanas évek közepétõl fokozatosan vesztett
erejébõl, keresetszabályozó hatóköre a gazdaság hierarchikus koordináció
alól kikerülõ szektorának bõvülésével, keresletszabályozó szerepe az adóreform (a személyi jövedelemadó és az általános forgalmi adó) bevezetésével
fokozatosan szûkült. A monetáris egyensúly megbomlásának idõszakában
azonban a központi szabályozás átmenetileg még szigorodott is.11
Ugyanakkor az állam-szakszervezet-munkáltató konzultációkat frissen
intézményesítõ Országos Érdekegyeztetõ Tanács (OÉT) kötelezõ minimál-

58

A bérmeghatározás intézményei

bér megállapítására kapott felhatalmazást. (A háromoldalú tárgyalásokon
kialkudott, s kormányrendeletben kihirdetett összeg – a piacgazdaságokban szokásos – országosan egységes, teljes munkaidõre vonatkozó havi vagy
órabér). Az 1988 végen tulajdonképpen bérszabályozás-pótló, kiegészítõ
szándékkal létrehozott, kezdetben inkább az államigazgatás egyik szervének tekinthetõ (Ladó, Tóth 1999) OÉT, majd a rendszerváltozás utáni elsõ
kormány által némileg átalakított és átkeresztelt Érdekegyeztetõ Tanács (ÉT)
tevékenységi körébe tartoztak az általános bértárgyalások is, amelyek eredményei a következõ évi béremelések átlagos, minimális és nem utolsó sorban maximális mértékére vonatkozó nem-kötelezõ ajánlásokban fogalmazódtak meg. Sõt az „adómentes” béremelések mértékérõl is itt tárgyalt a
három fél.12
A kormány érvényben tartotta tehát a központi szabályozást, de megosztotta régi-új partnereivel a makroszintû bérmeghatározás felelõsségét, ugyanakkor tudomásul vette kompetenciájának szûkülését, és a munkáltatók autonómiáját a magánszektor béreinek meghatározásában.
A béralakulás teljes felszabadítása kockázatosnak látszott.13 Bár az elmélyülõ visszaesés, a piacvesztés, a mérleghiány, a növekvõ bérterhek mérsékelték a vállalatok béremelési hajlandóságát – és a tömegessé váló állásvesztés, a szakszervezeti tagság eróziója gyengítette a potenciális bérköveteléseket –, a nálunk is gyorsuló infláció óvatossá tette a döntéshozókat. 1992-re
feltételesen a háromoldalú megállapodásra bízták a bérkorlátozást, azzal,
hogy csak annak hatástalansága esetén lép érvénybe a bérszabályozás. A
béremelkedések lassulásának jeleit észlelve a kormány az ÉT-ben még ebben az évben beleegyezett az adófenyegetés végleges visszavonásába, s 1993tól megszüntette a központi bérszabályozást, kitéve ezzel a gazdaságot a
szabad béralakulás összes bizonytalanságának.14

A központi szint
A jogi keretek – a szakszervezeti szabadságtól a sztrájkjogon át a munkáltatói/tulajdonosi autonómiáig – megteremtése után a bérszabályozás megszüntetésével elhárult az utolsó akadály a munkavállalók és a munkáltatók
szabad megállapodásán alapuló bérmeghatározás elõl. A bérek alakulását
azonban továbbra sem a kollektív szerzõdések határozták meg: sem a gazdaság gyors átalakulása, sem a munkaügyi viszonyok aszimmetrikus rendszere – a munkáltatóként is túlsúlyos állammal, a gyengülõ szakszervezetekkel és a kialakulatlan munkáltatói szervezetekkel – nem kedvezett a kollektív béralku gyors elterjedésének.
A munkaügyi viszonyok felülrõl indított átalakításának sajátossága, hogy
– eltérõen a piacgazdaságokban kialakult kollektív béralku logikájától, amely
a bérek, béremelések szigorúan érvényesülõ alsó korlátjának a munkavállalók és munkáltatók szabad alkujában történõ meghatározására épül – a
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12 A bérszabadságot kiterjesztették minden olyan vállalatra, ahol
a bérnövekmény kisebb a hozzá
adott érték növekedésénél, ahol
a bértömeg kisebb 20 millió forintnál, illetve ahol a külföldi tõke
részaránya legalább 20 százalék,
továbbá 3 százalékos bérnövekedésig a mezõgazdaságra és a vasútra.
13 Némely nyugati közgazdászok eredetileg saját használatra
szánt, de otthon kipróbálatlan
receptjei a TIP-rõl (az adóalapú
jövedelempolitikáról – tax based
incomes policy) éppen a magyar
parametrikus bérszabályozással
rokonítható eljárást kínáltak,
amelyet más átalakuló gazdaságok a kötött bérgazdálkodás piacosítására láttak alkalmazhatónak. Ennek motívumairól lásd:
Flanagan (1998).
14 A vállalatok bérfizetési magatartásában bekövetkezett változások tartósságát illetõ akkori kételyekre vonatkozóan lásd: Köllõ
(1993).
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15 A minimálbér funkcióit és
hazai szerepét Koltay (1998), kelet-európai vonatkozásait VaughanWhitehead (1995) tárgyalja részletesen.
16 A széttöredezett szakszervezeti oldal felsorakozott a legnagyobb szervezet, az MSZOSZ
mögé, a minimálbéremelés lehetséges negatív hatásait – a foglalkoztatásra, az árak alakulására –
leginkább a kisebb szakszervezeti
szövetségek egyike, a LIGA hozta szóba.
17 A magát megértõbbnek mutató kormány pedig, saját munkáltatói területén, a közszolgálatban még a bevezetés idõszakában
függetlenítette a minimálbértõl az
eredetileg arra épített illetményrendszert.
18 A jövedelem felvételbõl származó adatok alapján számolva, a
minimálbért vagy ahhoz közeli
összeget keresõk aránya a versenyszférában az 1991-es 10 % -ról
1995-re 2%-ra csökkent, ezek a
számok a fejlett gazdaságokban
mértekhez hasonlók vagy azoknál
alacsonyabbak. Lásd a 2.2. alfejezetet is!
19 A régi létminimummal számolva a módszerváltást követõ
évben, 1995-ben jelentõs, 15 százalékpontos értékvesztés mutatható ki (ILO-CEET, 1997).

magyar gyakorlatban a formális béralku elõször központi szinten, háromoldalú megállapodásokban jelent meg a kötelezõ minimálbér meghatározásával, s halványabban az itt elfogadott makrogazdasági bérajánlások minimumértékének megállapításával. Piacgazdasági viszonyok között azonban
– kivételes körülményektõl eltekintve – a háromoldalú, általában konzultatív jellegû központi tárgyalások bérmeghatározó ereje a legkisebb.
A minimálbér betartására rendelet kötelez, szûkebb körben közvetlenül
meghatározza a fizetendõ bért, s a béralkun keresztül a bérskála magasabb
lépcsõin elérhetõ béremelésekre is kihat. A minimálbér alkufunkciójának
korai felismerése is közrejátszott abban, hogy kezdettõl fogva a háromoldalú tárgyalások elõterébe került.15 A tárgyalófelek, fõleg a szakszervezetek és
a kormány számára legitimációjuk erõsítése szempontjából is fontossá vált
évente megállapodni a minimálbér emelésérõl. Az emelések mértéke és gyakorisága körül kibontakozó nézeteltérések mögött, a nyilvánvaló érdekütközéseken túl a minimálbér várható elõnyeinek és hátrányainak tisztázatlansága húzódott meg. A szakszervezetek az alku során a minimálbér szociális funkcióját hangsúlyozták, s a létminimum növekedését követõ vagy azt
meghaladó minimálbéremelést követeltek.16 A kormány szociális érzékenységét demonstrálandó, több empátiát mutatott a munkavállalói álláspont
iránt, mint az emeléssel járó költségnövekedésre érzékennyé vált és a magasabb bérekre tovaterjedõ hatástól tartó, ugyanakkor a hierarchikus bérkülönbségek megõrzésében, szélesebbre nyitásában érdekelt munkáltatók. Õk a
legrosszabb bérfizetési képességgel rendelkezõ munkáltatóknak még elfogadható emelés mellett érveltek, egyedüliként hivatkozva az alacsony bérû munkahelyek eltûnésének veszélyére. Ha a túlzottnak ítélt minimálbéremelést ellensúlyozó bérteher-csökkentést általában nem is, az emelések életbe léptetésének elhalasztását bizonyos ágazatokban sikerült elérniük, számos munkáltató pedig a kötelezõ emelés alatt maradó bérek fizetésével „védekezett”17
(lásd 2.1. táblázat).
Az alulfizetés mértékérõl és méreteirõl keveset tudunk (lásd: Koltay 1998),
a minimálbéresek számáról részletesebb információk állnak rendelkezésre,
amelyekbõl az állapítható meg, hogy a minimálbérszinten keresõk részaránya, legalábbis abban a körben, amelyre kiterjed az adatfelvétel, viszonylag
alacsony és csökkenõ.18 A szakszervezeti oldal csak korlátozott eredményeket tudott elérni a minimálbéralkuban, az emelés rendszeres volt, de annak
mértéke elmaradt az átlagbérek növekedésétõl, a különbséget az alacsony
jövedelmûeknek hol hátrányos, hol kedvezõ személyi jövedelemadóztatás
nagyrészt kiegyenlítette. A megélhetési költségekhez viszonyítva a minimálbér egyértelmûen vesztett értékébõl, itt csak a létminimum számítások
módszerének megváltoztatása tette lehetõvé a lemaradás „behozását”.19
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2.1. táblázat: A minimálbér alakulása
Év

BMB

NMB

BMB/BÁK

NMB/NÁK

NMB/LM

1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996

100,0
137,1
133,5
119,4
114,5
116,4
116,2
118,7

100,0
137,1
132,6
118,9
110,2
117,0
116,3
116,0

34,6
37,3
37,4
35,9
32,8
31,2
31,0
30,5

40,3
44,7
46,3
45,6
42,7
39,9
41,2
40,9

87,6
84,4
83,8
82,7
70,2
69,0/93,87
89,6
89,0

Rövidítések magyarázata: BMB, NMB = éves bruttó és nettó minimálbér az elõzõ év
százalékában. BMB/BÁK = bruttó minimálbér a bruttó átlagkereset százalékában.
NMB/NÁK = nettó minimálbér a nettó átlagkereset százalékában. NMB/LM = nettó
minimálbér a létminimum százalékában. LM = a KSH által két keresõs, két gyerekes
háztartásra számított, egy fõre esõ összegek, 1994-re a megváltoztatott számítási
módszer miatt a régi és az új szerinti összegek alapján.
Forrás: KSH, MüM

A központi bérmegállapodások intézményesülését jelzi, hogy a minimálbér
mellett rendszeresen születik megállapodás az éves bérajánlásokról is. A
hosszabb távra szóló önkéntes bérkorlátozásokra vonatkozó tárgyalások – a
hivatalba lépõ kormány által kezdeményezett társadalmi gazdasági megállapodásról 1994-ben, az MSZOSZ indítványozta ár- és bérmegállapodásról
1996-ban – ismételt kudarccal végzõdtek.20

20 A társadalmi gazdasági megállapodás kísérletérõl lásd Héthy
(1995), Kõhegyi (1995).

2.2. táblázat: Az átlagkeresetek és a fogyasztói árak alakulása: ÉT ajánlások és tényleges növekedés
(az előző év százalékában)
ÉT ajánlás
Bruttó átlagkeresetnövekedés
Év
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

átlag

min.

Tényleges alakulás
Fogyasztói
Bruttó átlagNettó reálkereset- Fogyasztói
árnövekedés keresetnövekedés
növekedés
árnövekedés
(figyelem- verseny- nemzet- verseny nemzetmax.
be vett)
szféra gazdaság szféra gazdaság

123
113
128
120–125
118
110–113 125
114–117
117–119 113–115 121–123 116–122
118*
120
119,5
113
124
120
117,5
114
122
117–119
113
116
113–114
112
115
110–111

126,6
125,1
123,4
119,7
123,2
121,8
118,9
114.8

125,1
121,9
124,7
116,8
120,4
122,3
118,6
116,1

99,8
98,6
105,9
89,6
96,5
104,7
103,9

* Nem volt megállapodás, a kormány javaslata.
Forrás: KSH, MüM, OMK
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98,6
96,1
107,2
87,8
95,0
104,9
103,8
102,5

123,0
122,5
118,8
128,1
123,6
118,3
114,3
110,0

közelkép

Az éves bértárgyalások sikerének tekinthetõ már az is, hogy 1995 és a
még nyitott 2000. év kivételével minden évre sikerült megállapodást kötni
a béremelkedés ajánlott mértékérõl.21 Másodszor pedig az, hogy az évek
során a bruttó keresetek növekedése a versenyszféra egészét tekintve nagyjából az ajánlások maximum értéke körül ingadozott. A bérirányszámoknak és a béralakulásnak a megállapodások teljesüléseként értelmezett együttmozgása – az ok-okozati összefüggés vizsgálata nélkül is – a tárgyalások
folytatása mellett szólt mind a három aláíró fél számára. Harmadikként a
központi megállapodások iránymutató, alsóbb szintû bértárgyalásokat orientáló szerepét szokás az eredmények között említeni.
A szakszervezeteknek a reálkereset-veszteségek elkerülésére irányuló erõfeszítéseit a központi megállapodások nem váltották valóra. A gazdasági
visszaesés idején és a piacgazdasági átalakulás döntõ éveiben a nettó reálkeresetek – az 1994-es választási év kivételével – rendre csökkentek, s ez a
tendencia csak 1997–98-ban fordult meg. A dolgok munkavállalók szempontjából kedvezõtlen alakulásának nyilvánvalóan nem az a „hiba” volt az
oka, hogy a tárgyalások idején többnyire alábecsülték a várható inflációt,
amelynek figyelembevételével megállapodtak a béremelésekre vonatkozó
ajánlásokról. Nem voltak, nem lehettek hatással ezek a központi megállapodások az ajánlásokhoz igazodó nemzetgazdasági átlagok mögött meghúzódó kereseti egyenlõtlenségek alakulására sem. A különbözõ dimenziók
mentén élezõdõ keresetdifferenciálódást érdemben csak az alsóbb szintû,
elsõsorban ágazati béralku eredményei befolyásolhatták volna.

Az ágazati szint

21 A stabilizációs csomag évében, 1995-ben a munkáltatók
17%-os, a munkavállalók 18–
20%-os és a kormány 18%-os
átlagos emelésre vonatkozó, látszólag közelálló javaslatai alapján
sem jött létre februárban a megegyezés (a többségi állami tulajdonú társaságoknál az ÁV Rt.
mindenesetre 15%-ban szabta
meg az átlagkereset emelkedés
maximumát), júniusra pedig
31%-ra ugrott az éves inflációs
ráta, s közel 10%-ot estek a reálkeresetek.
22 Ebben az idõszakban ÉT felhívás, ILO jótanácsok, szerzõdés
hiányában érvényes minisztériumi ágazatközi alapbér-tarifa (lásd:
Berki és Ladó, 1998), jogszabályi
ösztönzés (az új Munka Törvénykönyvben) terelte tárgyalóasztalhoz a partnereket.

A bérek alakulásában általában erõsebb és közvetlenebb szerepet játszó, széles körben, nagyszámú munkavállaló számára azonos legkisebb garantált
béremelést meghatározó, a béremelések kiegyenlítésének irányába ható, a
bérverseny terepét sok tekintetben kijelölõ ágazati béralku Magyarországon eddig nem tudott igazán megerõsödni. Hiába a szakszervezeti érdekeltség, a kormányzati biztatás és a nemzetközi odafigyelés, a béralku szabadságát anticipáló 1992-es alapozó szerzõdéskötési hullám22 nem lett tartós fellendülés és szétterjedés katalizátora, elültével szórványossá és sok tekintetben esetlegessé vált mindaz, amit ma Magyarországon ágazati béralkunak nevezhetünk.
A szocialista gazdaság szövevényes terv- majd szabályozóalku-rendszerének erõs ágazati dimenziója nem pótolhatta a két háború közötti gazdasági
rendszer ágazati béralkujának elsüllyedt hagyományait, amelyekbõl egyedül a szakszervezetek ágazati szervezõdésének rendszereken átívelõ elve
maradt fenn. Az erõsebb-gyengébb, de mûködõ ágazati szakszervezeteknek
a versenyszféra jó részében nincsenek összehangolt megállapodási készséget
és betartatási képességet felmutató szervezett munkáltatói partnerei. A szer-
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zõdéskötés jogi keretei megvannak, de hiányoznak a két oldal egyenlõ számú képviselõibõl összetevõdõ, a bértárgyalásokat lefolytatni hivatott paritásos bizottságok is: többnyire úgy születnek ágazati szerzõdések, hogy azokat felhatalmazott képviselõk helyett a megállapodó munkáltatók különkülön írják alá.
Ilyen körülmények között ott születnek ágazati kollektív szerzõdések, ahol
viszonylag erõs szakszervezeti szövetség(ek) és viszonylag kisszámú munkáltató képviselõi találkoznak a tárgyalóasztalnál, mint például a villamosenergiaiparban és a vegyiparban. A megkötött szerzõdések száma kicsi, de ez önmagában nem sokat mond, Európa fejlettebbik felének országaiban is viszonylag kisszámú ágazati szerzõdés fogja át a munkavállalók többségét, nálunk
viszont a versenyszféra munkavállalóinak csak mintegy egytizedét fedik le az
ágazati szerzõdések. Nem véletlen a „többmunkáltatós szerzõdés” elnevezés, amelyet az új Munka Törvénykönyve vezetett be 1992-ben: a megállapodások jórészt inkább vállalatcsoportokra, szakágazatokra vonatkoznak
(mint például a sütõipar, a vízszolgáltatás), ezért hatókörük eleve szûk, s azt
számottevõen nem növeli az eddig ritkán alkalmazott kiterjesztés eszköze
sem.23 Nincs továbbá olyan nagy, iránymutató kollektív szerzõdés sem,
amelyet a gazdaság valamely meghatározó súlyú ágazatában kötnek, s kisugárzása kiterjesztés nélkül hat a másutt kötendõ megállapodások tartalmára, befolyásolja a bérek alakulását a versenyszféra egészében.24
2.3. táblázat: Az ágazati bérmegállapodások hatóköre és tartalma
a versenyszférában*
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Ágazati kollektív szerződések
száma
Ágazati szerződéssel lefedett
munkavállalók aránya (%)
Megállapodások száma:
– átlagkeresetnövekedésről
– bérminimumról
– alapbéremelésről
– bértarifáról

24

12

12

7

10

11

30

41,9

12,7

11,0

5,0

12,4

13,2

11,7

17
6
…
12

6
7
3
10

6
7
2
8

3
2
3
5

*10 fõ feletti vállalatok (1992–93-ban 20 fõ felettiek).
Forrás: KSH, MüM, GM, OMMK

Az ágazati szerzõdések potenciálisan nagy bérmeghatározó erejét nálunk
tovább gyengíti azok tartalma, amely a bérekre vonatkozóan az esetek nagy
részében csak az átlagkereset-emelkedés mértékérõl szól, néha még errõl
sem. Az ÉT ajánlásokhoz hasonlatosan, a megállapodások nem kötnek ki
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23 A fejlett országokban bevett
gyakorlat az ágazati kollektív szerzõdések hatályát rendeleti vagy
más úton kiterjeszteni az ágazat
összes, a paritásos bizottságban,
illetve a szerzõdéskötésben nem
képviselt munkáltatójára és munkavállalójára, a régiónkban úttörõ magyar szabályozás a munkaügyi miniszternek adja ezt a jogosítványt. A sütõipari és a villamosenergia ipari kollektív szerzõdés kiterjesztésének esetét részletesen elemzi Neumann (1998).
24 A fejlett gazdaságokban –
Németországtól Ausztráliáig,
Ausztriától Hollandiáig, s újabban Svédországig – ilyen a “fémmunkás” vagy “gépipari” kollektív szerzõdés, Magyarországon a
gépiparban például az ágazatvezetõ multinacionális vállalatokra
nem is terjed ki a munkáltatói
szervezettség.

közelkép

egyéni szinten érvényes, minden munkavállaló számára garantált legkisebb
béremelést. Jóval kevesebb szerzõdés tartalmaz elõírást az ágazatban kifizethetõ bérminimumra, az országos minimálbérnél magasabb legkisebb bérre, s
csak néhány foglalkozik az alapbérek emelésének mértékével. Jelenlegi állapotában – az ágazathoz tartozó vállalatoknál az egyéni bérek megállapításánál
minimumként követendõ szerzõdéses bér(emelés)ek meghatározása nélkül, a
bértarifák rendszeres karbantartásának hiányában – az ágazati kollektív szerzõdéskötés nem érvényesít hatékony alsó béremelési korlátot, nem szolgál a
vállalati béralkuban általánosan elfogadott kiindulópontként, s így nem is
befolyásolhatja érdemben a tényleges bérek alakulását a versenyszférában.

A vállalati szint
A vállalati kollektív béralkut kézenfekvõnek látszott a rendszerváltás elõtti
kiterjedt informális alku más eszközökkel való folytatásaként – rejtett alkudozás helyett nyílt tárgyalások és kötelezõ megállapodások, teljesítményvisszatartás helyett törvényes munkabeszüntetések, és a többi – elgondolni.
A munkaerõpiac állapotváltozása, a vállalatok gyors és mélyreható belsõ
átalakulása, a tulajdonosváltás azonban nem kedveztek a ténylegesen kifizetett bérek alakulását legközvetlenebbül befolyásoló vállalati bértárgyalások
elterjedésének. Ha valahol, akkor mégiscsak ezen a szinten volt esély a kollektív béralku megerõsödésére (a környezõ átalakuló gazdaságokban is a
vállalat a kibontakozó kollektív béralku színtere, lásd: ILO 1997).
A fejlett gazdaságokhoz hasonlóan, fõként a nagyobb vállalatoknál: az
500 fõnél többet foglalkoztató cégek háromnegyedénél, a 300–500 fõs kategóriában több mint felénél van élõ, de nem feltétlenül a bérekre vonatkozó kollektív szerzõdés (Neumann 1999 folyamatban lévõ vizsgálatából származó elõzetes adatok). A megállapodások elsõsorban a feldolgozóiparban
(a megállapodások közel felét éveken keresztül itt kötötték: Berki 1996), a
közszolgáltatásokban (energia-, vízellátás) és a kereskedelemben születnek.
A rendszeres szerzõdéskötés feltételei: a munkáltatói hajlandóság, a munkavállalói szervezettség, s nem utolsósorban a vállalatnagyság, elsõsorban az
állami szektorban voltak meg, a magánszektorban kezdetben többnyire ezek
mindegyike hiányzott. A magántulajdon túlnyomóvá válásával ebben a szektorban is teret nyertek a nagyvállalatok, ugyanakkor gyengültek vagy hiányoznak a szakszervezetek, viszont munkáltatói oldalon itt-ott már megjelenik a szerzõdéskötési hajlandóság. A folyamat során a kollektív szerzõdéskötés kiterjedése és területe lényegében nem változott. A versenyszférában
nagyjából a munkavállalók harminc százalékára terjednek ki tartósan vállalati bérmegállapodások, ennél magasabb arány a feldolgozóipar, ez energiatermelés, a távközlés, a pénzügyi szolgáltatások nagyobb vállalataiban figyelhetõ meg. A privatizált kisebb vállalatok körében a jelek szerint visszaszorultak (Berki 1996), a részben vagy egészben magántulajdonba került
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nagyobb vállalatoknál inkább megmaradtak a kollektív szerzõdések, még
külföldi tulajdonos esetében is – például a távközlésben, a közszolgáltatásban – az újonnan létesített külföldi vállalatok viszont többnyire a szerzõdések hatókörén kívül maradnak.
A vállalati kollektív szerzõdések szabályozó erejét gyengíti, hogy nem kevés közöttük a rendszerváltozás elõtti gyakorlatot átörökítõ, a jogszabálykivonaton alig túlmenõ szerzõdés. A szerzõdések egy része a bérmeghatározás
szempontjából érdektelen. A bérekre vonatkozó valamilyen megállapodást
tartalmazó többségen belül a vállalati átlagkereset növekedésre vonatkozó,
általában a központi (ha van: az ágazati) ajánlásokat követõ, azt többnyire
valamivel meghaladó megállapodás a szerzõdések felében volt megtalálható. Ezek a munkavállaló szemszögébõl maguk is ajánlásértékûek, a vállalat
számára az egyéni béremeléseknél igazodási pontul szolgálnak. A bérmeghatározás szempontjából ennél fontosabbak az alapbéremelésrõl szóló megállapodások: a bérmegállapodások mintegy kétharmada-háromnegyede tartalmazott ilyen elemet, de hogy pontosan mit értenek alapbéremelésen a
különbözõ szerzõdésekben, arról nincs átfogó képünk. Az 1998-tól teljessé
váló, addig csak a bérmegállapodásokra kiterjedõ regisztráció sem ad felvilágosítást a szerzõdések elemeinek mibenlétérõl. A szerzõdéseket feldolgozó munkaanyag (GM, SZOCSA, 2000) elõzetes adatai alapján annyit tudhatunk, hogy az 1998-ban érvényben lévõ több mint 1200 szerzõdés közel
kétharmada foglalt magában bérmegállapodást, ezek fele vonatkozott az
alapbérek emelésére, negyven százaléka az átlagkeresetre, körülbelül ugyanennyi a vállalatnál fizethetõ legkisebb bérre illetve valamilyen bértarifára.
2.4. táblázat: A vállalati bérmegállapodások hatóköre és tartalma
a versenyszférában*
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Vállalati bérmegállapodások
száma
391
– ebből a feldolgozóiparban
190
Vállalati bérmegállapodásokkal lefedett munkavállalók aránya (%) 27,2
Megállapodások száma:
– átlagkeresetnövekedésről
292
– bérminimumról
71
– alapbéremelésről
255
– bértarifáról
118

394
179

490
212

816
357

594

598

771

32,4

29,5

27,8

31,6

30,5

31,5

291
198
388
177

293
183
419
219

447
253
664
210

* 10 fõ feletti vállalatok (1992–93-ban 20 fõ felettiek).
Forrás: KSH, MüM, OMMK
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A magyar bérmegállapodások az általuk lefedett területen sem jelentenek
minden munkavállaló számára garantált legkisebb béremelést, a piacgazdaságból ismert kötelezõ szerzõdéses bértételeket. Szigorú alsó bérkorlátot
egyedül a legkisebb vállalati bér megállapítása képvisel. Kollektív szerzõdések hiányában vagy bérmegállapodást nem tartalmazó szerzõdések esetében, vagyis a vállalatok nagy többségében, s a munkavállalók többsége számára a béreket egyoldalú munkáltatói döntések állapítják meg illetve informális alkudozás keretében alakulnak ki.

Korporatív jegyek és decentralizált bérmeghatározás: a magyar rendszer sajátszerûsége

25 Az, hogy mennyire korporatista a magyar berendezkedés a
bértárgyalások centralizáltságának, az állami részvétel súlyának,
a szakszervezeti jelenlét szintenkénti koncentrációjának, a bérek
szóródásának és más tényezõknek
az összegezett mérésével közelíthetõ meg. Friss áttekintést ad errõl Cörvers és van Veen (1995).
26 A nyugati vizsgálatok jobbára alátámasztják a hipotézist
(Calmfors és Drifill 1988), hogy
az erõsen centralizált és az erõsen
decentralizált rendszerek a makrogazdasági teljesítményekkel
mérve egyaránt jobb eredményt
hoznak, mint a középszintû bérmeghatározás.
27 A sztrájkaktivitás alig-alig lépte át az érzékelési küszöböt: évente általában négy-öt, legfeljebb
hét-nyolc munkabeszüntetés
volt, átlagos idõtartamuk kevesebb mint két nap, a résztvevõk
száma kevesebb mint a munkavállalók egy százaléka (OECD
1997, Berki 1999).

A bérmeghatározásnak a béralku szabadságára épülõ új rendszerében a keresetek alakulása sokkal inkább függhet a munkáltatói döntésektõl, közvetlenül a piactól, mint a szûk hatókörû, gyenge bérmeghatározó erejû kollektív béralkutól. A kialakult rendszer – a valóban mûködõ intézményi szinteket tekintve – erõsen decentralizált. A központi szint a bérmeghatározó
szerepet játszó minimálbér megállapításával és a bérmeghatározás hátterét
jelentõ bérajánlások elfogadásával a szociális partnerek együttmûködésének
rendszeresen felmutatható eredménye: az állam, a szakszervezeti és munkáltatói elitek intézményesített és a munka világán túlnyúló háromoldalú
tárgyalásai a korporativizmus külsõ jegyeinek tekinthetõk, annak centralizált bérmeghatározást jelentõ tartalma nélkül.25
A kialakult – a decentralizált bérmeghatározás, a deszindikalizáció, individualizálódás és flexibilizálás nemzetközi tendenciáiba illeszkedõ – bérmeghatározási gyakorlat a makrogazdasági folyamatok és a mikrogazdasági döntések felõl nézve megfelelõen mûködött.26 Nem keresztezte a gazdaságpolitikai döntéseket, nem vezetett sem túlzott bérnövekedéshez, sem elviselhetetlen munkaügyi konfliktusokhoz – a konfliktusok száma és intenzitása
nemzetközi összehasonlításban rendkívül alacsony maradt 27 –, nem akadályozta a vállalatok belsõ átalakítását, a közvetlen (szakszervezet nélküli)
munkáltató-munkavállaló kapcsolatok honosítását – másfelõl viszont nem
akadályozta a reálbérek csökkenését sem, és nem állított megállapodásokban rögzített korlátokat a bérverseny, a vállalatközi, területi vagy hierarchikus bérkülönbségek növekedése elé.
A fejlett piacgazdaságok mai gyakorlatában a vállalati kollektív béralku
kiindulópontjai a felsõbb szintû, ágazati bérmegállapodások – történetileg
azonban minden az alsó szinten kezdõdött, ennek kifejlõdését követõen
jelentek meg a magasabb szintû tárgyalások. Nyitott kérdés, hogy a nyugati
kezdetekhez hasonlóan, nálunk is vállalati szinten indult kollektív béralku
mikor válik széles körben meghatározó erejûvé, s terjed át, úgy mint ott: az
alsó szint kifejlõdésére építve, magasabb szintre. Berki és Ladó (1998) szerint egy másik, „intervencionista megközelítés” is nyitva áll a gazdasági és
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szociális szempontból sokak által kívánatosnak tekintett ágazati béralku
kiépítésére. Más vélemények szerint a vállalati béralku kifejlõdéséhez a háromoldalú központi megállapodások teremthetik meg a szükséges ösztönzést (ILO 1997). Ugyanakkor a központi vagy ágazati megállapodásoknak
csak akkor lehet valódi bérmeghatározó erejük, ha széles területet lefedõ
alsóbb szintû megállapodások számára szolgálhatnak igazodási pontul. Az
eltelt tíz évben nem dõlt el, és éppen az alulról felfelé építkezés tendenciája
miatt nehezen jósolható meg, hogy közelebb kerül-e a magyar gyakorlat a
kontinentális Európában még mindig domináns, magasabb szintre is kiterjedõ bérmeghatározáshoz, avagy a bérdöntéseket vállalati szinten tartó, sokban az angolszász országokra emlékeztetõ rendszer erõsödik tovább.

2.2. A bérmeghatározási gyakorlat – néhány közvetett megfigyelés
Köllõ János
A bérmeghatározási rendszer fõbb elemeinek – a minimumbér-szabályozásnak valamint a különbözõ szinteken folyó kollektív alkudozásnak – tényleges hatásával kapcsolatban Magyarországon eddig nem folyt meggyõzõ
eredményekre vezetõ empirikus kutatás: lényegében nincs válaszunk olyan
kérdésekre, hogy miként alakulnak ki a tárgyalásokon részt vevõ felek ajánlatai; hogy a kialkudott „sarokszámok” és korlátok ténylegesen befolyásolják-e
döntéseikben a munkáltatókat illetve a dolgozói képviseleteket. A kollektív
alkudozásról született esettanulmányok nem pótolhatják a széles körre kiterjedõ kvantitatív elemzést, hiszen a fõ kérdésnek nem az tûnik, hogy vannake a gazdaságnak kollektív alkuval szabályozott szegmensei (vannak), hanem,
hogy ezek a teljes munkaerõpiacnak mekkora részére terjednek ki.
Azok a szórványos adatok és kutatási eredmények, melyeket e fejezetben
ismertetünk, nem pótolhatják az alkufolyamat módszeres elemzését, legfeljebb sejtések megfogalmazására adhatnak alapot, és ösztönözhetik a kérdés
kutatását. Az adatokból (is) úgy tûnik, hogy az elmúlt évtizedben a vállalati
szintû tényezõk befolyása erõsödött a legnagyobb mértékben. Az ágazati
szint egyes esetekben – például a vasútnál vagy az energiaszektorban – ma is
fontos szerepet játszik, de ez általánosságban nem jelenthetõ ki. A országos
érdekegyeztetési szint a minimálbér megállapításán keresztül kétséget kizáróan befolyásolja a bérmeghatározást – ennél többet azonban a rendelkezésre álló információk alapján nehéz lenne mondani.
Felülrõl kezdve az alkudozási szintek sorát: az országos mimumbér-megállapítás nyomai könnyen kimutathatók a kereseteloszlásban. Ezt érzékelteti a 2.1. ábra, melyen az alacsony (a medián felénél kisebb) keresetek
eloszlása látható különbözõ években. 1986-ban, amikor még nem létezett
törvényesen meghatározott minimálbér, lényegében egy lognormális eloszlás alsó végét látjuk: az egyes kereseti szintekhez tartozók száma folyamato-
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2.1. ábra: A medián felénél kisebb (bruttó) keresetek eloszlása különböző években
(húsz fősnél – 1995 után tíz fősnél – nagyobb vállalatok teljes munkaidős alkalmazottai)

Medián felénél kisebb keresetek, 1986

Medián felénél kisebb keresetek, 1989

Medián felénél kisebb keresetek, 1998

A keresetek kernel sűrűségfüggvénye, 1996

p = A medián felénél kevesebbet keresõk aránya.
A függõleges vonalak az aktuális minimumbér 5%-os környezetét jelzik.
Forrás: Bértarifa-felvételek

28 A kernel (magyarul: lényeg,
mag, magva valaminek) sûrûségfüggvény becslése során egy meghatározott szélességû „ablakot”
csúsztatunk végig az értelmezési
tartományon, kis lépésekben. Az
ablakok közepéhez tartozó függvényérték-becslések adják az ábrán látható folytonos görbét. Az
eljárás leírása megtalálható a fõbb
statisztikai programcsomagok kézikönyveiben.

san csökken, amint a mintabeli legkisebb fizetés felé haladunk. 1989-ben –
ekkorra már bevezették a törvényes minimumot – sem különbözött érdemben a helyzet, de már kiemelkedett a mimimumbér szûk környezetében keresõk csoportja. Ez a tendencia azután évrõl-évre erõsödött. 1998ban már egészen kicsire zsugorodott a minimálbérnél kevesebbet keresõk
csoportja, ugyanakkor a medián felénél kevesebbet, de a minimálbérnél
többet keresõké is: az eloszlás alsó végét egyértelmûen a minimálbéren fizetettek (bejelentettek) dominálták. Ezt a keresetek kernel-sûrûségfüggvényei
is alátámasztják: a példaképpen választott 1996. év adatai jól mutatják a
minimálbér környezetében keresõk viszonylag magas számát.28 (Az ábrán a
minimálbért függõleges vonal, a lognormális sûrûségfüggvényt folytonos
vonal jelzi.)
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Ha igaz is, hogy igen kis számban találunk olyanokat, akiknek bruttó
keresete elmarad a minimálbértõl (kevesebb mint 2%), ez önmagában nem
jelenti, hogy a minimálbér effektív alsó küszöbként mûködne a bérmegállapításban. Elképzelhetõ ugyan, hogy az alsó korláton fizetettek száma azért
magas, mert a munkáltatók kénytelenek felemelni az ennél alacsonyabb
szinten mozgó bérajánlataikat; ám a minimálbérnél kicsivel többet keresõk
alacsony száma azt a gyanút kelti, hogy a törvényes minimum körüli (elfogadott) ajánlatok száma valójában igen kicsi lehet, és inkább a „minimálbéren bejelentés” ismert gyakorlata állhat a háttérben.29 Mindazonáltal kétségtelen, hogy a minimálbér – legalább az utóbbi értelemben – ma már
vonatkoztatási pontként szolgál a legalacsonyabb fizetések tartományában.
Arról, hogy a központi bérmegállapodásokban ajánlott „sarokszámok”
befolyásolják-e a vállalatokat a béremelési döntéseikben, semmilyen kutatás
nem folyt, és megfelelõ adatok hiányában nem is folyhatott.30 Ehhez a vállalatok béremelési képességére és tényleges béremeléseire vonatkozó információkra lenne szükség, azonban a KSH vállalatsoros kereseti adatgyûjtésébõl az
elõzõre, a Pénzügyminisztérium által gyûjtött mérlegbeszámolókból pedig
az utóbbira vonatkozó (megbízható) információk hiányoznak.
Az ágazati béralku esetleges hatásának elemzését is nagymértékben nehezíti, hogy az 1993 elõtti és utáni ágazati kódrendszer nem összehasonlítható. Kertesi és Köllõ (1997) kísérletet tettek egy idõben követhetõ – számos
hibával terhelt – osztályozás kialakítására, és ennek segítségével elemezték
az ágazati szint szerepét a teljes keresetszóródás alakulásában 1986–96-ban.
Az egyéni keresetek varianciájának növekedését tényezõkre bontva azt kapták, hogy a teljes növekedés hozzávetõlegesen 40%-a az ágazatok foglalkoztatásbeli arányának megváltozására vezethetõ vissza; a hatás nagy része abból adódott, hogy nõtt azoknak az ágazatoknak a foglalkoztatáson belüli
súlya, amelyeket mindig is magas belsõ (vállalatok és személyek közötti) kereseti differenciák jellemeztek, például a kereskedelemé, szolgáltatásoké, az
iparon belül a gépiparé. Az ágazati kereseti szintek differenciálódása a teljes
bérszóródás-növekedésnek kevesebb mint a 10%-át magyarázta. Ennél sokkal jelentõsebb hatást gyakorolt az ágazatokon belüli kereseti különbségeknek a növekedése, mely a teljes variancia-növekedés 50%-át magyarázta.
A tanulmány 4. fejezete visszatér az ágazati béralakulás problémájára, bemutatva, hogy az ágazat-specifikus bérváltozások esetenként jelentõsek voltak, de a fentiek fényében úgy tûnik, hogy a kereseti különbségek alakításában összességében alárendelt szerepet játszott az ágazati járadékok változása. Hasonló következtetésre juthatunk akkor, ha az ágazati hovatartozás
kereseti szintet magyarázó erejét variancia-elemzéssel vagy többváltozós lineáris regressziós függvényekkel vizsgáljuk. Az egyéni (nem, kor, iskolázottság) és ágazati változókat használó modellek magyarázó ereje nagymértékben romlott 1986 és 1996 között, ugyanakkor a vállalati változókat
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29 Érdemes megjegyezni, hogy a
minimálbér 95–105%-át keresõk
száma a kilencvenes évek második felében évente mindössze
1,5–2%-ot tett ki. Nincs szó arról, hogy (a 10 fõsnél nagyobb
vállalatoknál) tömegesen dolgoznának „minimálbéren bejelentettek”.
30 A Munkaügyi Kutatóintézetben, Neumann László vezetésével a közelmúltban indult az elsõ,
mikro-adatokon alapuló vizsgálat.
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(méret, termelékenység, tõkefelszereltség, tulajdon) is magukba foglaló
modelleké látványosan javult (Kézdi és Köllõ 1999).
A vállalati szintû formális vagy informális alkudozás jelentõségének növekedésére több jel is utal. Mindenek elõtt, az alapvetõ alkumodellek (lásd
például Blanchflower és Oswald 1994, Moene és Wallerstein 1993) jelzéseinek megfelelõen, a rendszerváltás idõszakában erõsödött a kapcsolat egyfelõl a keresetek és a vállalati termelékenység (az elosztható vállalati jövedelem) között, másfelõl pedig markáns kapcsolat alakult ki a bérek és a helyi
munkanélküliség (az alku sikertelensége esetén várható „büntetés”) között.
2.2. ábra: Az egyéni keresetnek a vállalati termelékenységre és
a kistérségi munkanélküli rátára mért rugalmassága, 1986–98

A J.3.1. jegyzetben ismertetett regressziós modellel becsült értékek.
Vállalati szféra, a 20 fõsnél (1994 után: a 10 fõsnél) kisebb vállalatok, a
bankok és biztosítók nélkül.

31 1986-ban a munkanélküliséget még nem mérték.
32 1986-ban az alsó és felsõ
kvartilis közötti különbség még
csak 11,6%, a rugalmasság csupán 0,062 értékû volt.

A 2.2. ábrán a felsõ görbe mutatja az egyéni kereseteknek a vállalati termelékenységre mért rugalmasságát, azt, hogy ez utóbbi egy százalékkal magasabb szintje hány százalékkal magasabb keresetet valószínûsített a vállalati
szektorban 1989–98-ban.31 A Bértarifa-felvétel adataival, többváltozós regressziós modellel becsült rugalmasság közel az ötszörösére nõtt 1989 és 1998
között. A foglalkoztató vállalat termelékenysége szempontjából az 1. illetve
4. kvartilisbe tartozó munkavállalók között a tiszta – a vállalati termelékenység-különbség által implikált – kereseti különbség 18% volt 1989ban, 35% 1993-ban, és több mint 40% 1998-ban.32
A kereset és termelékenység kapcsolatának erõsödésével kapcsolatban érdemes néhány értelmezõ megjegyzést tenni. A kapcsolat vállalati szinten
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vált szorosabbá: az ágazati termelékenység változójának bevonása lényegében érintetlenül hagyja a becsült rugalmassági értékeket. Az egyes ágazatokon belüli vizsgálódás szerint az egyéni és vállalati jövedelem közötti korreláció csak az építõiparban nem erõsödött, ám itt már a rendszerváltozás
elõtt is igen magas (a rugalmasság 0,15 körüli) volt. A változás nem írható
a kisvállalatok térnyerésének számlájára sem, a két változó együttmozgása
minden méretkategóriában szorosabbá vált. A vállalati és dolgozói jövedelmek kapcsolatának értékelésekor felmerülhet, hogy ezek nem ok-okozati
kapcsolatban állnak, hanem egy harmadik, közös októl függnek: a munkaerõállomány minõségének egyenlõtlen eloszlásából erednek. (Ha egyes vállalatok termelékenyebb dolgozókat alkalmaznak, az egyszerre vezethet magasabb vállalati jövedelmekhez és bérekhez.) Ez a tényezõ valóban szerepet
játszott a termelékenység és a bér egyidejûleg magas illetve alacsony szintjeinek a kialakulásában (mint arra kitérünk a 3. fejezetben.)
A szûk környezet befolyásának növekedésére utaló második jel, hogy erõsödött a munkanélküliség béreket visszafogó hatása. Az egyéni keresetnek a
kistérségi (regisztrált) munkanélküli rátára mért rugalmassága az 1989. évi
-0,015 értékrõl 1995–96-ra a nemzetközi irodalomban tipikusként leírt -0,1
értékre „nõtt” (egy százalékkal magasabb munkanélküliség ekkor 1/10 százalékkal alacsonyabb bért valószínûsített, egyéb tényezõket adottnak véve).
1997–98-ban némileg lazult a két változó kapcsolata. (E kérdésre ugyancsak visszatérünk a 3. fejezetben).
A kereseteket érõ vállalati hatások harmadik jele a kis- és nagyvállalatok
közötti bérkülönbségek növekedése, amit a 2.3. ábra görbéi jeleznek. A
differenciák jelentéktelenek voltak 1989-ig, majd fokozatosan, még a legutolsó megfigyelések éveiben is növekedtek.
Összhangban az 1.2. fejezetben mondottakkal (mely szerint a legkisebbeknél nagyobb vállalatok körén belül a minimálbérhez közeli fizetések aránya és a vállalatméret között nincs olyan szoros kapcsolat, mint sokan gondolják) a Bértarifa-felvétel adatai is arra utalnak, hogy a kisvállalatok alacsony bérszintjét nem magyarázhatja kielégítõen a „minimálbéren bejelentés” jelensége. Az 1998. évi felvétel alapján a 2.4. ábra mutatja, hogyan
változott a kisvállalati alkalmazottak aránya a különbözõ bérszinten foglalkoztatottak körében. (A vállalati alkalmazottak mintáját a kereset szerint
sorbarendezett 50 csoportra bontottuk, a görbék az 50 fõsnél kisebb cégeknél foglalkoztatottak arányát mutatják az adott kereseti csoporton belül,
kétféle súlyozást használva.33 Függõleges vonal jelzi az aktuális minimálbér
szintjén, átlagosan 19,500 forintot keresõ 2. csoportot.) Jól látszik, hogy a
legmagasabb keresetû 50. csoporttól az 1. felé haladva folyamatosan növekszik a kisvállalati dolgozók aránya, ami cáfolja, hogy a kisvállalatok lemaradását a nagyon alacsony keresetek gyakori elõfordulása okozná.
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33 A Bértarifa-felvétel a vállalaton belüli mintavételi arány alapján megállapított súlyokat rendel
az egyénekhez. A vállalati válaszmegtagadást korrigáló súlyokat a
Kertesi és Köllõ (1997) cikkben
leírt módon a szerzõk alakították
ki. Mivel a válaszhiány a kisvállalatok körében magas, a kisvállalati alkalmazottaknak az egyéni illetve korrigált súllyal számított aránya jelentõsen eltér (alsó
illetve felsõ görbe). Ez a vizsgált
összefüggést láthatóan nem érinti.
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2.3. ábra: Vállalatméret szerinti kereseti különbségek, 1986–98
(A 301–1000 fős vállalatokhoz viszonyítva)

A J.3.1. jegyzetben ismertetett regressziós modellel becsült értékek.
Vállalati szféra, a 20 fõsnél (1994 után: a 10 fõsnél) kisebb vállalatok, a
bankok és biztosítók nélkül.
Az alsó, háromszögekkel jelzett görbe a 11–20 fõs cégekre vonatkozik.

2.4. ábra: A kisvállalati alkalmazottak aránya a kereseti szint
alapján sorbarendezett csoportokban (50 csoport, 101 600 eset)

Bértarifa-felvétel, 1998. Vállalati szféra

Végezetül ugyancsak erõteljes (vállalat-specifikus) hatást gyakoroltak a bérekre a megjelenõ külföldi vállalatok, melyek – legalábbis kezdetben – magasabb béreket fizettek mint a fõbb paramétereikben (méret, ágazat, telep-
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hely, termelékenység) hasonló, hazai tulajdonú cégek, és ma is többet fizetnek, mint az átlagos belföldi tulajdonú cég.34
Összefoglalva: Az országos szinten kialkudott „sarokszámok” szabályozó
szerepérõl egyelõre nem állnak rendelkezésre kutatási eredmények. Az ágazati hatások – összhangban azzal, amit a megállapodások számának alakulására vonatkozó statisztikák jeleznek – az átmenet során másodlagos szerepet játszottak a kereseti különbségek alakításában. A vállalatközi: termelékenység, telephely, méret és tulajdon szerinti (továbbá a vállalatokon belüli) bérkülönbségek növekedése tekinthetõ a rendszerváltozás során bekövetkezett legmélyebb változásnak, ami a decentralizált (és a tipikus esetben:
informális) béralku dominanciájára utaló jel.
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34 A külföldi vállalatokkal a 4.
fejezet foglalkozik.
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3. BÉREK A MUNKAERŐ FŐBB CSOPORTJAIBAN
A kereseti egyenlõtlenségek alakulásának részletesebb tárgyalását olyan tényezõk mentén kezdjük, amelyek egyéni szinten csak tetemes költség árán,
vagy sehogy sem változtathatók meg. Nem csak a társadalmi hatás szempontjából van kitüntetett jelentõségük az e dimenziók mentén bekövetkezõ változásoknak, hanem a piacgazdaságra történõ áttérés társadalmi költségeinek tekintetében is. A keresetek (vagy a munkáltató felõl nézve: a relatív árak) iskolázottság, életkor és régiók szerinti hirtelen és nagymértékû
megváltozása kereslet-kínálati egyensúlytalanságokra utal, melyek csak hosszú
idõ alatt, jelentõs egyéni és társadalmi ráfordítások árán, a piaci súrlódásokból adódó veszteségekkel szûnhetnek meg. A különféle foglalkozásokban
kialakult nõi vagy férfi dominancia miatt a nemek szerinti kereseti különbségek változása is jelezhet piaci túlkeresletet illetve túlkínálatot.

3.1. Nemek szerinti kereseti különbségek
Köllõ János
A rendszerváltás elsõ három évében a férfiak és nõk közötti kereseti különbség nagymértékben csökkent. A Bértarifa-felvételekben szereplõ vállalati és költségvetési alkalmazottak esetében az adatok azt jelzik, hogy a férfiak kereseti elõnye hozzávetõlegesen megfelezõdött 1989 és 1992 között.
Ezt követõen nem történt hasonló léptékû változás: a nyers kereseti elõny
20% körüli szinten stabilizálódott. (3.1. táblázat).
3.1. táblázat: A férfiak keresete a nőkhöz képest (%)
(Bértarifa-felvételek, bruttó kereset, nők=100)

1986
1989
1992
1995
1998

Teljes gazdaság*

Vállalatok*

136
134
121
123
118

137
136
119
121
119

* A 20 fõsnél (1995-ben és 1998-ban a 10 fõsnél) kisebb vállalatok
alkalmazottai nélkül
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Az átmenet korai idõszakában (1986–94) bekövetkezett változások tényezõkre bontásával Kertesi és Köllõ (1996) azt találták, hogy a nemek közötti
nyers kereseti különbség szûkülésében a fõ szerepet három tényezõ játszotta: a szellemi dolgozók relatív bérének emelkedése; a férfiak és nõk közötti
bérkülönbség csökkenése elsõsorban az alacsonybérû ágazatokban (mezõgazdaság, élelmiszeripar, építõipar, kereskedelem, szolgáltatások, egészségügy) valamint a középkorúaknál (35–55 évesek). Ugyanakkor a magas képzettséggel betölthetõ szellemi munkák esetében a nemek közötti bérkülönbség növekedését figyelték meg. Ilyen irányba ható tényezõként azonosították azt is, hogy a bérek süllyedése a magas munkanélküliségnek kitett
régiókban az átlagosnál valamivel nagyobb mértékben sújtotta a nõket.
Azok a mögöttes, a nõi és a férfi munka értékelésével közvetlen kapcsolatban nem álló folyamatok, amelyek a két nem közötti nyers kereseti különbségre hatással vannak, nem szûntek meg hatni 1992 után sem: a lényegében
változatlan differencia mögött különféle ellentétes erõk hatnak. Két fontos
tendenciára hívják fel a figyelmet a 3.2. táblázat adatai: folytatódott a bérek
közeledése az alacsony keresetek tartományában, ugyanakkor tovább szélesedett a férfiak és nõk közötti különbség a felsõfokú végzettségûek körében.35
Az általános iskolát végzettek körében a nõk bérhátránya 1995 után tovább csökkent. A szakképzett (szakmunkásképzõt vagy középiskolát végzett) munkásnõk keresete 1992 után lassabb ütemben nõtt, mint a legfeljebb általános iskolát végzetteké: az elõnyük a tanulatlan munkásnõkhöz
képest 1998-ban csupán árnyalatnyival volt magasabb mint 1989-ben. E
kategóriában azonban a férfiak keresete még lassabban nõtt, emiatt közel
tíz százalékponttal közeledett a két nem átlagos keresete. A diplomával nem
rendelkezõ szellemi dolgozók esetében a nõknél különösen gyors relatív
béremelkedést figyelhetünk meg – 1992 után is –, végül is e kategóriában a
nõk kereseti hátránya majdnem harminc százalékponttal mérséklõdött a
rendszerváltozás tíz éve alatt. Ugyanakkor a diplomások körében a különbség valamelyest nõtt 1992–95-ben, majd jelentõsen kiszélesedett 1995–98ban. Az utóbbi évben a diplomás nõknek a diplomás férfiakhoz képest
mutatkozó bérhátránya elérte az ötven százalékpontot.
A vállalati alkalmazottakra vonatkozó adatsor még erõteljesebb közeledésre utal a képzetlen (legfeljebb általánost végzett) munkások és munkásnõk kereseteiben. A szakmunkások és a nem diplomás szellemiek esetében
a teljes gazdaság és a vállalati szektor adatai közel esnek egymáshoz. A diplomásoknál a férfi-nõi kereseti különbség 1992 után nõtt, ám a teljes gazdaság adataival való összehasonlítás világosan jelzi, hogy az általános növekedésért elsõsorban a költségvetési szektor relatív bérszintjének visszaesése
a felelõs. (E kérdésre külön fejezetben visszatérünk). 1998-ban a vállalati
szektorban dolgozó diplomás nõk csupán 18%-kal kerestek kevesebbet mint
a férfiak – szemben az összes alkalmazott esetében mért 50%-kal.
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35 Az 1986. évet itt – és erõsen
eltérõ bérszintû csoportok összehasonlítása esetén a továbbiakban
is – figyelmen kívül hagyjuk mert
a bruttó keresetek alakulását
1986 és 1989 között befolyásolta a személyi jövedelemadó 1988.
évi bevezetését kísérõ „bérbruttósítás”.
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3.2. táblázat: Férfiak és nők bruttó keresete 1989–98
(legfeljebb általános iskolát végzett fizikai beosztású nők keresete = 100)

A) Teljes gazdaság
Legfeljebb általános iskolát végzett fizikai dolgozók
Nők
Férfiak
Férfi/nő
Legalább szakmunkás végzettségű fizikaiak
Nők
Férfiak
Férfi/nő
Legfeljebb középiskolai végzettségű szellemiek
Nők
Férfiak
Férfi/nő
Felsőfokú végzettségű szellemiek
Nők
Férfiak
Férfi/nő
B) Vállalatok
Legfeljebb általános iskolát végzett fizikai dolgozók
Nők
Férfiak
Férfi/nő
Legalább szakmunkás végzettségű fizikai dolgozók
Nők
Férfiak
Férfi/nő
Legfeljebb középiskolai végzettségű szellemi dolgozók
Nők
Férfiak
Férfi/nő
Felsőfokú végzettségű szellemiek
Nők
Férfiak
Férfi/nő
Forrás: Bértarifa-felvételek
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1989

1992

1995

1998

100
139
139

100
128
128

100
131
131

100
123
124

109
152
140

115
148
129

112
149
133

111
145
131

136
214
157

160
216
135

163
222
136

169
217
129

204
285
140

219
313
143

247
344
139

250
374
150

100
137
137

100
125
125

100
127
127

100
117
117

105
150
143

111
144
130

106
144
136

105
139
133

134
212
158

162
213
132

156
215
138

162
212
131

240
303
126

296
342
115

308
362
118

340
402
118
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3.2. Szelekciós torzítás: hatás a férfi-női kereseti különbségre
Galasi Péter
A különféle munkaerõcsoportok relatív béreinek elemzésekor felmerül az a
probléma, hogy a megfigyelt és a tényleges bérajánlatok nem feltétlenül
esnek egybe. A megfigyelt – ajánlott és elfogadott – illetve a munkáltatók
által ajánlott bérek között szisztematikus eltérések lehetnek. Az ebbõl adódó úgynevezett „szelekciós torzítás” problémája ugyanúgy felmerül a régiók, az életkor és az iskolázottság, mint a nemek szerinti kereseti különbségek értelmezésekor. A kérdés jelentõségét ez esetben a férfi-nõi kereseti különbség példájával fogjuk illusztrálni, ezért a szelekciós torzítás általános
problémájának tárgyalására e helyen kerítünk sort.
A szelekciós torzítás problémája a munkaerõpiac keresleti oldalán megjelenõ bérajánlatok elemzésekor merül fel. Lehetséges, hogy a potenciális
munkavállalók elhelyezkedéskor nem azokra a lehetõségekre számíthatnak,
mint amilyeneket mi megfigyelünk. Ez akkor áll fenn, ha a piac keresleti
oldalán léteznek olyan bérajánlatok, amelyeket senki nem fogad el – emiatt
ezeket nem is tudjuk megfigyelni. Önmagában az a tény, hogy vannak ilyen
bérajánlatok, nem lényeges. Csak abban az esetben válik azzá, ha a megfigyelt (mert megvalósult) bérajánlatok és a megfigyelt és nem megfigyelt
bérajánlatok együttes alakulása szisztematikusan különbözik egymástól.
Márpedig szólnak érvek amellett, hogy ez így van. Ha feltételezzük, hogy
minden potenciális munkavállalónak van alsó bérküszöbe, aminél alacsonyabb bérajánlatot nem fogad el, és ha feltételezzük, hogy a munkavállalók
inkább alacsonyabb bérajánlatokat nem fogadnak el, akkor a megfigyelt
bérajánlatok átlagosan magasabbak lesznek, mint az összes bérajánlat. Ez
pedig azt jelenti, hogy ebben az esetben a potenciális munkavállalók számára rendelkezésre álló bérajánlatokat túlértékeljük, ha csupán a megfigyelt
béreket vesszük számba. Ilyen helyzetet látunk a 3.1. ábrán.
Látjuk, hogy a vizsgált populáció megfigyelt átlagos bérajánlata magasabb, mint a tényleges átlagos bérajánlat. A vízszintes tengelyen a bérajánlatok összege (forintban), a függõleges tengelyen a bérajánlatok aránya szerepel. Az ábrán szereplõ (nagyjából harang alakú) görbe tehát azt mutatja
meg, hogy adott bérajánlat-értékekhez hány bérajánlat (a bérajánlatok mekkora hányada) tartozik.36 Az ábrán ezen túlmenõen három függõleges vonalat látunk. A középsõ a bérajánlatok tényleges átlaga. A bal oldali függõleges
vonal a még megvalósult legalacsonyabb bérajánlat; az ettõl balra elhelyezkedõ bérajánlatokat nem tudjuk megfigyelni, mert – noha léteznek – egyetlen
potenciális munkavállaló sem fogadta el õket. Világos, hogy ha csak a megfigyelt bérajánlatokból számítjuk ki az átlagos bérajánlatokat, akkor a tényleges bérajánlatok átlagánál magasabb értéket kapunk; ezt mutatja az ábrán
szereplõ jobb oldali függõleges egyenes. Ha – mint ez a munkagazdaságtan-
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36 Valójában az empirikusan
megfigyelhetõ béreloszlások akkor vesznek fel az ábrán szereplõhöz hasonló alakot, ha a bérek
természetes alapú logaritmusát
ábrázoljuk. Ez azonban nem befolyásolja az érvelés, illetve a következtetések lényegét.
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ban szokásos – a férfiak és a nõk béreit külön-külön vizsgáljuk meg, akkor
további komplikációt okozhat, hogy a két nemnél ez a torzítás (az átlagbér
felülbecslésének mértéke) nem feltétlenül azonos. Ekkor a megfigyelt bérajánlatok alapján a két nem átlagos béreinek felülbecslése különbözõ lesz.
Ez látható a 3.2. ábrán. Itt a nõk és a férfiak bérajánlat-görbéjét láthatjuk,
amelyek egybevágnak egy transzformációs visszaeséssel sújtott munkaerõpiacon megfigyelhetõ helyzettel. A férfiak béreinek átlaga magasabb, mint
a nõké, akár a megfigyelt bérajánlatok (C és F pont), akár az összes bérajánlat
(B és E pont) átlagait hasonlítjuk össze. Csakhogy a férfiak minimális megfigyelt bérajánlata (D pont) közelebb van a tényleges férfi bérajánlat-átlaghoz
(az E ponthoz), mint a nõk minimálisan megfigyelt bérajánlata (A pont) a
tényleges nõi bérajánlatok átlagához (B pont). Ez azt jelenti, hogy a férfiaknál
az átlagoshoz képest magasabb értékû nem realizált bérajánlatok léteznek,
mint a nõknél, és emiatt a megfigyelt bérajánlatok alapján számított felülbecslés nagyobb, mint amit a tényleges bérajánlatok alapján kapunk.
3.1. ábra: Megfigyelt és tényleges bérajánlatok
a bérajánlatok
gyakorisága

bérajánlatok
minimális
elfogadott

átlagos

átlagos
elfogadott

Azokat a bérajánlatokat, amelyek munkavállalói érdeklõdés híján nem valósultak meg, semmilyen módon nem tudjuk közvetlenül megfigyelni.
Heckman (1979) azonban kidolgozott egy olyan eljárást, amely alkalmas a
szelekciós torzítás, illetve a torzítás mértékének a kimutatására. Az eljáráshoz bérfüggvényeket használunk, amelyekben egy szelekciós torzítást mérõ
változó is szerepel; s ennek segítségével a megfigyelt bérekbõl számíthatjuk
ki a tényleges bérajánlatokat.

78

Bérek a munkaerõ fõbb csoportjaiban

3.2. ábra: Nők és férfiak megfigyelt és tényleges bérajánlatai
a bérajánlatok
aránya
Nők

Férfiak

A

B

C

D

E

F

A becsléshez olyan adatbázis szükséges, ami az aktív korú népességre nézve
részvételi valószínûségek kiszámítását is lehetõvé teszi, s egyúttal kereseti
adatokat is tartalmaz. Ilyen adatok Magyarországon egyedül a Magyar Háztartáspanelben találhatók. A becsléseket 1992 és 1996 között minden évre,
férfiakra és nõkre külön végeztük el. A béreket a fogyasztói reál órakeresettel mértük, a mintába a teljes munkaidõben (36 óra vagy több óra heti
munkaidõ) dolgozó egyéneket vontuk be. (Lásd a J.3.2. jegyzetet). Az eredményt a 3.3. ábrán tanulmányozatjuk, amelyen a megfigyelt bérek (bérajánlatok) és a tényleges vagy korrigált bérek (bérajánlatok) szerepelnek.
3.3. ábra: Megfigyelt és korrigált órakereset, 1992–1996
%

Megfigyelt bér, férfiak

Korrigált bér, férfiak

Megfigyelt bér, nők

Korrigált bér, nők
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40
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Várakozásainknak megfelelõen a megfigyelt bérek mindkét nemnél magasabb értéket vesznek fel, mint a korrigált bérek, tehát a tényleges bérajánlatok szisztematikusan alacsonyabbak, mint a megfigyelt bérajánlatok. Ez
mindkét nem esetében megegyezik a 3.1. ábrán vázolt helyzettel. Továbbá
– a 3.2. ábrán bemutatott állapottal egybecsengõen – a torzítás mértéke a
férfiaknál nagyobb, mint a nõknél, így a megfigyelt bérek különbségei a két
nem közötti kereseti eltéréseket a ténylegesnél nagyobbnak mutatják. Látjuk, hogy míg a megfigyelt bérek alapján a két nem keresetei lassan közelítenek egymáshoz, és a férfiak az idõszak végén is jelentõs bérelõnyt könyvelhetnek el (az idõszak elején mért mintegy húsz forint különbség nagyjából tíz forintra csökken), a korrigált béreknél a két nem közötti különbség
már az idõszak kezdetén is kisebb, és 1994-ben, valamint 1996-ban gyakorlatilag eltûnik.

3.3. Iskolázottság és életkor szerinti különbségek: az „emberi tőke”
átértékelődése
Köllõ János
A szocialista tervgazdálkodás évtizedeiben sajátos módon deformálódott a
munkaerõ-kereslet és az ország „emberi tõkeállománya”: tudás- és tapasztalat-készlete. A rendszer mûködésmódjából fakadó okok (mennyiségi hajsza, a sorálláshoz és hiányhoz hozzászoktatott vásárlók „igénytelensége”, az
ehhez igazodó technológia-választás) miatt magas maradt a fizikai munka,
ezen belül a segéd- és betanított munka iránti kereslet. Ilyen irányba hatott
sok elemzõ szerint az is, hogy az átlagbér-növelés szigorú korlátozása érdekeltté tette a vállalatokat az olcsó munkaerõ megtartásában. A gyári munkában megkövetelt gyakorlati ismeretek is eltértek a piacgazdaságokban szokásostól: a határidõk és a technológiai elõírások betartásával egyenrangúan
fontos cél volt, hogy a munkások alkalmazkodjanak a hiányhelyzetekhez,
hajlandóak legyenek áthidalni a termelési folyamat gyakori zökkenõit. A
szellemi beosztásúaktól is különleges, rendszer-specifikus ismereteket kívánt, hogy a hiánypiaci tranzakciókban a vállalat erõfeszítései inkább az
eladókkal és az állammal való sikeres megegyezésre irányultak mint a vevõk
megnyerésére vagy a költségek csökkentésére (Kornai 1980).
A munkaerõ-kínálat – egyfelõl a gazdaságpolitikai célokhoz igazított bérekre reagálva, másfelõl különféle adminisztratív korlátozásoknak engedelmeskedve – alkalmazkodott a keresleti oldal sajátosságaihoz. A politika
korlátozta a közép- és felsõfokú oktatásba lépõk számát, ami súlyos elmaradáshoz vezetett az OECD-országokhoz képest a 14 évesnél idõsebbek iskoláztatásában, kivált pedig a 16–19 évesek középfokú közismereti oktatásában. (Varga 1995). A középfokon tanulók közel fele alacsony szintû – az
iskolapadban töltött idõt számítva mindössze másfél éves idõtartamú – köz-
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ismereti oktatásban részesült a szakmunkásképzõ intézetekben. Közép- és
felsõfokon elsõbbséget élvezett a mûszaki irányú képzés a kereskedelmi és
szolgáltató szakmákkal illetve a jogi és gazdasági diszciplínákkal szemben,
ráadásul utóbbiak esetében a képzés tartalma eltért a nyugatitól.
Távolságunk a fejlett országok tudás-struktúrájától tovább növekedett a
nyolcvanas évek elektronikai és kommunikációs forradalma idején, melynek során nem csak az üzemi és irodai technológia változott, hanem a piaci
tranzakciók területén is gyökeres átalakulás ment végbe. A szocialista rendszer nehézkesen alkalmazkodott az informatikai forradalomhoz, lassúnak
bizonyult a fontossá váló számítógépes, üzleti és nyelvi tudás átvételében és
elterjesztésében. A helyzetet némiképp enyhítette, hogy Magyarországon
kiterjedt kisvállalkozási szektor mûködhetett a nyolcvanas évek közepe óta:
otthoni tanulás, utánzás és kísérletezés révén sokan tettek szert üzleti ismeretekre, mint azt Laki (1998) hangsúlyozza. Ugyanakkor kétséges volt, hogy
a hiányhelyzetek kihasználására építõ, alacsony termelékenységû, részmunkaidõs, részben informális magánszektorban felhalmozott tudás milyen
mértékben alkalmazható a kifejlett piaci gazdaság körülményei között. (Lásd
Klaus és Triska 1994 rövid, kétkedõ írását).
A rendszerváltozás kezdeti éveiben született országtanulmányok és gazdaságpolitikai manifesztumok visszatérõ fordulata volt, hogy Magyarország
– és általában a térség országai – fizikai tõkében szegény, ám emberi tõkében gazdag: viszonylag iskolázott munkaerõvel rendelkezik, ami megkönnyíti
számára a „visszatérést Európába”. A rendszerváltás tíz éve nyilvánvalóvá
tette, hogy az ország emberi tõkeállománya csak részlegesen tudott alkalmazkodni a munkaerõ-kereslet változásaihoz. Az iskolában és munkában
megszerzett tudás átértékelõdése és részbeni parlagra kerülése alapvetõ módon befolyásolta a foglalkoztatási esélyeket és a kereseteket. Az alábbiakban
ennek az átértékelõdési folyamatnak a legfontosabb tényeit tekintjük át a
rendelkezésre álló kereseti adatok alapján.
Az ismertetett adatok – ha másképp nem jelezzük – az Országos Munkaügyi Módszertani Központ Bértarifa-felvételeibõl származnak és az úgynevezett szûk vállalati szférára vonatkoznak. Ezen a 20 fõsnél (1994 után a 10
fõsnél) nagyobb vállalkozások köre értendõ, a bankok és a biztosítók nélkül. A pénzügyi és a költségvetési szektorok béralakulására az ágazatokról
szóló 4.2. alfejezetben térünk ki. A kisvállalkozások és önfoglalkoztatók
munkajövedelmeirõl nem állnak rendelkezésre hitelt érdemlõ adatok.

Iskolázottság szerinti kereseti különbségek
A vállalati szférában foglalkoztatott szakmunkás-végzettségûek keresete 1986
és 1998 között csupán kismértékben változott az általános iskolát végzettekhez képest. Elképzelhetõ, hogy ha figyelembe tudnánk venni a vállalkozóvá vált szakmunkások jövedelmeit továbbá azt a tényt, hogy az általános
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iskolát végzettek körében a foglalkoztatás csökkenése különösen nagymértékû volt – a foglalkoztatásban maradtak halmazán belül növekedhetett a
viszonylag jobban fizetettek aránya –, akkor valamivel nagyobb növekedést
figyelhetnénk meg. Az azonban nem valószínû, hogy e korrekciók eredményeképp olyan mértékû felértékelõdést tapasztalnánk, mint amilyet a közép- és felsõfokon végzettekre vonatkozó görbék jeleznek a 3.4. ábrán.
3.4. ábra: Különböző iskolázottságú csoportok kereseti előnye
a legfeljebb általános iskolát végzettekhez képest
(1986–98, bruttó kereset, szűk vállalati szféra)

Görbék: Jelzetlen: nyers kereseti elõny. Kör: kiigazított kereseti elõny.
Háromszög: kiigazított munkaerõköltség-többlet. Görbe-csoportok,
felülrõl lefelé: fõiskolát vagy egyetemet; középiskolát; szakmunkásképzõt végzettek. Kiigazítás: lásd a J.3.1. jegyzetet!

A középiskolát végzett alkalmazottak 1986-ban nem egészen 20%-kal kerestek többet, mint az általános iskolát végzettek. Kereseti elõnyük 1993-ig
gyors ütemben emelkedett, majd közel 60%-os szinten stabilizálódott. A
diplomások kereseti elõnye 70%-ról 240%-ra növekedve több mint megháromszorozódott!
A felértékelõdés mértéke kisebbnek mutatkozik a diplomások és a középiskolát végzettek esetében, ha a kereseti különbségekbõl kiszûrjük az életkor, nem, ágazat, régió és vállalatméret szerinti összetétel hatását, és még
kisebbnek, ha figyelembe vesszük a különbözõ iskolázottsági csoportokat
alkalmazó vállalatok eltérõ termelékenységét is (Vesd össze a kiigazított kereseti elõnyt mutató, körökkel jelzett görbéket a háromszögekkel jelzett
fajlagos munkaerõköltség-görbékkel!) A vizsgált idõszakban a diplomások
fokozódó kereseti elõnyének egyre nagyobb részét – 1998-ban már közel
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40%-át – magyarázták ágazati, területi és vállalati hatások. A kereseti elõny
és a fajlagos munkaerõköltség-többlet közötti növekvõ eltérés arra utal, hogy
a diplomásokat egyre nagyobb arányban foglalkoztatják viszonylag termelékeny vállalatok, melyek számára az adott kereseti többlet megfizetése viszonylagosan kisebb áldozattal jár (az egy fõre esõ anyagmentes árbevétel
kisebb részét emészti fel).
Hasonló tendenciát látunk a középfokon végzetteknél is, akiknek a nyers
kereseti elõnye több mint 40 százalékponttal nõtt, az ágazati és egyéb külsõ
hatások kiszûrésével számított tiszta kereseti elõnyük azonban csak kevesebb mint 30 százalékponttal. Ha pedig azt is figyelembe vesszük, hogy a
középiskolát végzett munkaerõ fokozódó mértékben koncentrálódik viszonylag termelékeny vállalatoknál (az általános iskolát végzettek vállalatközi eloszlását tekintve viszonyítási alapnak), akkor azt mondhatjuk, hogy a középfokon iskolázott munkaerõ alkalmazásának többletköltsége csupán 20
százalékpont körüli mértékben emelkedett. Ez egyfajta specializálódási
folyamatra enged következtetni, melynek során egyfelõl képzetlen munkaerõt alkalmazó és alacsony termelékenységû, másfelõl iskolázott munkaerõt foglalkoztató és magas termelékenységû vállalati szegmensek körvonalai bontakoznak ki.
A különbözõ iskolázottságú csoportok keresetére vonatkozó statisztikákból nem vonható le olyan következtetés, hogy az átmenet során a legnagyobb mértékben a fõiskolai és egyetemi tanulmányok piaci értéke növekedett volna. Az egyes végzettségek megszerzésének idõigénye ugyanis különbözõ, a szakmunkás oklevélé legalább háromévi tanulást feltételez az általános iskola után; a középiskola elvégzéséhez ennél csupán egy évvel kell többet teljesíteni; a diploma megszerzése az érettségi után még négy-hat évet
vesz igénybe. Ha a végzettséghez tartozó kiigazított kereseti többleteket
ennek figyelembe vételével korrigáljuk (hárommal illetve öttel osztjuk a
szakmunkás végzettségûek illetve a diplomások esetében), akkor durva közelítését kapjuk annak, hogy mekkora kereseti többletet ígér egy-egy iskolai
fokozat egy-egy évének elvégzése az alatta fekvõ fokozattal elérhetõ keresethez képest.
Az 3.5. ábrán látható, hogy a szakmunkásképzõ és a középiskola közötti
egyetlen évnyi tanulási többletnek a piaci értéke emelkedett a legnagyobb
mértékben 1986 és 1989 között. (Felsõ görbe.) Ez nem meglepõ, ha figyelembe vesszük, hogy a fejlett nyugati országokhoz – legfontosabb kereskedelmi partnereinkhez – képest az általános jellegû középiskolai oktatás terén voltunk és vagyunk a legsúlyosabban lemaradva. (Egyben érthetõvé teszi, hogy miért próbál a szakmunkás-oklevelet szerzett tanulók egyre nagyobb része – ma már mintegy 40 százaléka – a tanulmányait meghosszabbítva érettségit tenni.) Az ábra jelzi, hogy a felsõfokú tanulmányok egy
évéhez kapcsolódó kereseti többlet is növekedett, de az emelkedés ez eset-
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ben nem volt olyan látványos mint az érettségizetteké a szakmunkásképzõt
végzettekhez képest.
3.5. ábra: Egy évnyi továbbtanulás becsült kereseti hozama iskolai
fokozatonként (a szűk vállalati szférában becsült kiigazított bruttó
kereseti különbségek alapján)

Forrás: Bértarifa-felvételek. Lásd a J.3.1. jegyzetet!

A magyarországihoz hasonló tendenciák figyelhetõk meg más volt szocialista országokban is. A legátfogóbb képet Rutkowski (1996a) több országra
vonatkozó statisztikai összeállítása nyújtja, Csehországról és Szlovákiáról
többek között Chase (1997) és Munich et al. (1999), Lengyelországról
Rutkowski (1996b) és Puhani (1997), a volt NDK tartományokról Steiner
és Wagner (1999) illetve Franz és Steiner (1999) közölnek az itt bemutatotthoz hasonló eredményeket. Tételes országközi összehasonlításra a felmerülõ technikai nehézségek, iskolarendszeri és számbavételi eltérések miatt e
tanulmány nem vállalkozik.

Életkor szerinti kereseti különbségek

37 Az 1990. évi népszámlálás
szerint az akkori 24–28 éves diplomásoknak 38 százaléka beszélt
legalább egy idegen nyelven. A
KSH Munkaerõfelvételének keretében 1996. õszén végrehajtott
ifjúsági felvétel szerint ez az arány
az akkori 25–29 éveseknek a körében már 83 százalék volt.

Az idõsebb korosztályok kereseti pozícióját a rendszerváltás több okból is
fenyegette: az iskolában megszerzett tudásuk elavulása, a munka közben
felhalmozódott gyakorlati tapasztalatuk értékvesztése, a számítógépes és
nyelvi ismeretek terén meglévõ hátrányuk miatt,37 amit tetézhetett az átlagos fiatal és átlagos idõs közötti különbséget az egyes esetekre kivetítõ statisztikai diszkrimináció. E hatások szétválasztásához nem mindig állnak
rendelkezésre megfelelõ adatok – mint azt a következõ alfejezet tárgyalja
majd –, ám kétségtelen, hogy együttesen komoly mértékben devalválták az
idõsebb generációk munkaerejének piaci értékét.

84

Bérek a munkaerõ fõbb csoportjaiban

Az életkor szerinti kereseti különbségek elemzésekor szem elõtt kell tartani, hogy a naptári idõben lezajló változásokkal párhuzamosan az egyes korosztályok idõsödnek, és pusztán emiatt is változik a kereseti hierarchiában
elfoglalt helyük. A kétfajta változás – a naptári idõben végbement átértékelõdés és az életkor-kereseti profilon történõ elcsúszás – szétválasztására többféle módszer is kínálkozik. Az itt választott megoldás három lépésben halad: elõször megfigyeljük az egyes évjáratok relatív keresetét 1989-ben és
1998-ban, relatív kereseten az adott évjárat átlagkeresetét értve az összes
azonos iskolázottságú vállalati alkalmazott átlagkeresetéhez viszonyítva;
második lépésben kiszámítjuk, hogy az egyes évjáratok mekkora relatív keresetre számíthattak volna 1998-ban, ha az 1989. évi életkor-kereseti profil
érvényben maradt volna; harmadszor, az 1998. évi tényleges relatív keresetbõl kivonjuk az 1989. évi kereseteloszlás alapján várható relatív keresetet.
Az így képzett mutató az életkor-kereseti profil idõbeni megváltozásából –
az egyes korosztályok munkájának átértékelõdésébõl – eredõ nyereségeket
vagy veszteségeket méri, kiszûrve azt a kereseti változást, amely az életkor–
kereseti profil megváltozása nélkül is bekövetkezett volna.
A mutatókat az 3.6. ábra közli, melyen a relatív kereseti nyereségek és
veszteségek simított értékeit látjuk születési évjáratonként.38 Az ábrán figyelmen kívül hagytuk azokat a korosztályokat, melyeknek tagjai 1998-ra
már elérték a nõi öregségi nyugdíjkorhatárt.
3.6. ábra: Az 1944 és 1973 között született évjáratok relatív kereseti
nyereségei illetve veszteségei 1989 és 1998 között, iskolázottsági
fokozatonként

38 A simítással az egyes értékeket egy szisztematikus és egy véletlen komponensre próbáljuk
bontani. Az eljárás logikája hasonló a mozgóátlagoláséhoz. Az
ábra a szisztematikus komponens
értékeit mutatja a születési év
függvényében. Az alkalmazott simítási módszerrõl és a maradéktag eloszlásáról lásd a J.3.3. jegyzetet!

Születési év (1944–1973)
Az 1998. évi tényleges relatív bruttó kereset és az 1989. évi életkor-kereseti profil
alapján várható relatív bruttó kereset különbsége. Szûk vállalati szféra. A simítási
módszerrõl lásd a J.3.3. jegyzetet!

85

közelkép

A szakmunkásképzõt végzettek esetében az életkorral összefüggõ kereseti
változások jelentéktelennek tûnnek: az 1960 elõtt született évjáratok valamivel alacsonyabb keresetet értek el, mint amire az 1989. évi kereseteloszlás alapján számíthattak volna, de a lecsúszás mértéke még a legerõsebben
érintett korosztályokban sem haladta meg a négy-öt százalékpontot. A középiskolát végzetteknél az elmozdulások lényegesen nagyobbak voltak: a
negyvenes évek végén, ötvenes évek elején születettek több mint tíz százalékponttal kevesebbet – a hatvanas évek végén, hetvenes évek elején születettek pedig hét-nyolc százalékkal többet – kerestek 1998-ban, mint
amennyit a kései szocializmus kereseti viszonyainak továbbélése esetén kerestek volna. Ezek a változások is eltörpülnek azonban a diplomások körében végbement generációs átértékelõdés nagyságrendjéhez viszonyítva: az
ötvenes évek elején született diplomások – a „Nagy Generáció” és a „Ratkógyerekek” – relatív keresete több mint 20 százalékponttal süllyedt az átalakulás évtizedében. A legnagyobb, ugyancsak 20 százalékpontot meghaladó
nyereséget azok könyvelhették el, akik a rendszerváltás kezdetén 20–25
évesek voltak, azaz éppen az intenzív gazdasági szerkezetváltozás éveiben
léptek a munkaerõpiacra.
A legfiatalabbak is magasabb relatív bérrel kezdték a pályájukat, mint
amilyennel a kései szocializmus pályakezdõi, ám a nyereségük valamivel
szerényebbnek tûnik, mint az 1965–70-es születésûeké. Ez összefügg a pályakezdõk és a néhány évvel idõsebbek közötti bérkülönbség növekedésével: a tapasztalat szerinti különbségek erõsödésével a fiatalabb korosztályokon belül. A legidõsebb (de 1998-ban még munkavállalási korú) generációk kevesebbet vesztettek mint a náluk öt-tíz évvel fiatalabbak, ám ebben
szerepet játszhatott, hogy közülük különösen sokan hagytak fel a keresõ tevékenységgel. Mivel a kilépésben az alacsony bérajánlatokra számítók erõsebben érdekeltek, a munkában maradó idõsebbek mintája szisztematikusan
rostált, átlagkeresetük alakulásában egyidejûleg tükrözõdhet a piaci értékelés – vélelmezhetõen negatív – valamint a kínálatváltozás pozitív hatása.
Az életkor szerinti kereseti arányok hasonló irányú változását figyelhetjük
meg más volt szocialista országokban is. A kutatásokról magyar nyelven
rövid összegzés található Kézdi és Köllõ (1999) tanulmányában.

Az átértékelõdés mechanizmusai
Az iskolázottság és életkor szerinti kereseti arányok különféle okokból változhatnak. Az alábbiakban röviden tárgyalunk négy, egymást nem kizáró
mechanizmust.
a) A képzettség, mint jelzés értékének megváltozása? Az érettségizettek és a
diplomások száma lényegesen kisebb volt tíz-húsz évvel ezelõtt mint jelenleg. A középiskolába illetve egyetemre felvettek a mainál szigorúbb rostáláson estek át, ennélfogva az iskolai végzettség puszta ténye pontosabb infor-
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mációval szolgált a munkavállaló egyéni képességeirõl, mint manapság.
Felmerülhet, hogy az elmúlt tíz évben csupán a közép- és felsõfokú ismeretek fenti okból keletkezett ritkasági és jelzésértéke csökkent, az ebbõl fakadó
kereseti hozamok elvesztése vezetett az idõsebb, iskolázott munkaerõ relatív keresetének csökkenéséhez.39
A változások ilyen értelmezése ellen szól, hogy az iskolázott munkaerõ
kínálatának általános növekedése illetve az iskolai elõszûrés gyengülése nem
vezetett a képzettséghez kapcsolódó hozamok általános csökkenéséhez. Az
általános iskolát végzettekhez viszonyítva még azok az érettségizettek és diplomások is fokozták a kereseti elõnyüket, akik az ötvenes években tanulták
a szakmát. Ráadásul az érettségi és a diploma értéke legnagyobb mértékben
éppen azoknál a fiatal korosztályoknál nõtt meg, akik esetében a munkáltató az iskolai végzettség puszta tényébõl a legkevésbé következtethet kimagasló egyéni képességekre.
b) Kínálati okok? A generációk közötti kereseti különbségek változhatnak
pusztán kínálati okokból is, ha módosul a kínálat korosztályi összetétele.
Kézdi és Köllõ (1999) vizsgálja ennek lehetõségét, feltételezve, hogy amennyiben a relatív keresetek csökkenésével párhuzamosan a foglalkoztatottak (relatív) számának növekedése figyelhetõ meg egy adott életkori csoportban,
vagy fordítva, akkor nem zárható ki, hogy a keresleti görbe mentén, csupán
a kínálat elmozdulása miatt történt a változás. Ellenkezõ esetben jelentõsebb keresleti változások nélkül nehezen értelmezhetõk a történtek. Tanulmányukban a foglalkoztatás- és bérváltozások olyan kombinációit figyelték
meg, melyek tisztán kínálati okokból nehezen alakulhatnának ki, ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy az eredmények érzékenyek a korcsoport-beosztás
részletességére, azokat fenntartással kell kezelni.
c) Termelékenységi különbségek? A szocializmusban szerzett tudás viszonylagos értékvesztésének hipotézise mellett szól az a megfigyelés, hogy az átmenet idõszakában nagymértékben erõsödött a vállalati tõkefelszereltség és
a fiatal-iskolázott munkaerõ vállalaton belüli részaránya közötti korreláció,
továbbá növekedtek a fiatal-iskolázott munkaerõ magasabb részarányának
betudható termelékenységi többletek.
Kertesi és Köllõ (1999) tanulmánya arra a kérdésre keres választ, hogy a
vállalatok termelékenysége összefügg-e a munkaerõállományuk életkor szerinti összetételével, elindult-e valamiféle specializáció, melynek során a
modernebb és termelékenyebb technológiák mûködtetéséhez fiatalabb
munkaerõt alkalmaznak? A számításokat kényszerûségbõl a legalább 300
fõt foglalkoztató nagyvállalatok körére korlátozták és három munkaerõtípust különböztettek meg: legfeljebb szakmunkásképzõt végzett „iskolázatlanokat”, valamint „fiatal-iskolázottakat” és „idõs-iskolázottakat”, az életkori határt a medián gyakorlati idõnél vonva meg. Ezután megvizsgálták a
háromféle munkaerõ részaránya és a tõkefelszereltség közötti korrelációt,
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39 A képzettség mint jelzés gazdasági hozamairól magyar nyelven lásd például Varga (1999)
könyvének a szûrõelméletrõl szóló fejezetét!
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3.7. ábra: Termelékenység, tőkefelszereltség, a munkaerőállomány életkora és iskolázottsága

Lineáris korreláció a különböző munkaerő-csoportok
részaránya és a vállalati tőkefelszereltség között,
1986–98

A vállalati termelékenységnek a fiatal-iskolázott
és idős-iskolázott munkaerő részarányára
mért rugalmassága, 1986–98

A vizsgált vállalati mintákról és az eljárásról lásd a szöveget valamint a J.3.4. jegyzetet!

40 A becslések a Bértarifa-felvételekben megfigyelt, 300 fõnél
többet foglalkoztató vállalatok
mintáira vonatkoznak. Az 3.7.
ábra jobboldali panelja standardizált paramétereket mutat. A
részletes becslési eredményeket
lásd a J.3.4. jegyzetben!

valamint keresztmetszeti termelékenységi függvényeket becsültek 1986–96ra, melyek függõ változója az egy fõre esõ hozzáadott érték volt, magyarázó
változói pedig a vállalati tõkefelszereltség valamint a három munkaerõ-csoport részaránya. A fenti definíciókat és eljárásokat alkalmazva – az elemzést
1997–98-ra is kiterjesztve – az 3.7. ábrán látható eredményeket kapjuk.40
A bal oldali ábrán látható, hogy az iskolázott munkaerõ részaránya és a
vállalati tõkefelszereltség között lényegében semmilyen összefüggés nem volt
1986-ban. A rendszerváltozás éveiben markáns különbségek alakultak ki:
ma elmondható, hogy minél magasabb az egy dolgozóra esõ vállalati állóeszközérték, annál magasabb az iskolázott – különösen pedig a fiatal és
iskolázott – munkaerõ részaránya, legalábbis a vizsgálatba bevont nagyvállalati körben.
A jobb oldali ábrán a fent leírt termelékenységi függvény-becslések eredményei láthatók: a görbék egy-egy pontja azt mutatja, hogy az idõs-iskolázott illetve fiatal-iskolázott munkaerõ részarányának egy százalékkal magasabb értéke hány százalékkal magasabb vállalati termelékenységet valószínûsített az adott évben, az adott vállalati körben, azonos tõkefelszereltségû
vállalatok összehasonlításában. Látható, hogy a fiatal-iskolázott munkaerõ
magasabb részarányának betudható termelékenységi többletek növekedtek
a megfigyelt tíz évben, míg az idõs-iskolázott munkaerõ termelékenysége
csökkent, olyannyira, hogy az idõszak közepétõl kezdve már nem is különbözött érdemben az iskolázatlanokétól.
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Az itt közölt eredmények érvényességével és értelmezésével kapcsolatban
néhány dologra érdemes felhívni a figyelmet. Mindenek elõtt: a közölt számítások a mindenkori nagyvállalatok – idõben fogyatkozó – körére vonatkoznak.41 Elvileg lehetséges, noha nem valószínû, hogy az idõs-iskolázott
munkaerõ viszonylagosan jobban értékesül a kis- és középvállalati körben.
Felvethetõ – noha emellett sem szólnak erõteljes érvek –, hogy a nagyvállalati forma éppen olyan tevékenységekben maradt fenn, amelyek mindig is hatékonyabban kombinálták a fiatal-iskolázott munkaerõt és a tõkeintenzív technológiát, ezért a megfigyelt termelékenységi változások látszólagosak. Végezetül jogos kritika érheti az alkalmazott termelési függvény-formát, amely
erõs feltevésekkel él a különbözõ munkaerõfajták – valamint általában a
tõke és a munka – közötti helyettesítésre vonatkozóan, és nem számol az e
téren bekövetkezett idõbeni változások esetleges kereseti hatásaival.
d) Statisztikai diszkrimináció? Az átértékelõdés folyamatának említésre
méltó vonása, hogy erõteljes vállalatok szerinti specializációval párosult, azaz
nem kis részben az új állásokért versengõ munkaerõ életkor szerinti szelekciójának révén ment végbe. Úgy tûnik, a betöltésre váró munkahelyekért
versenyzõ – munkanélküli vagy munkahelyet változtató – idõsebbek a folyamatosan állásban lévõ kortársaikhoz képest is komoly kereseti veszteségeket szenvednek. Erre utal, hogy a másfél évnél rövidebb ideje állásba lépett munkavállalók közül az idõsebbek bére alaposan elmarad a hosszabb
ideje állásban lévõ – hasonló nemû, korú, lakóhelyû, azonos ágazatban dolgozó – kollégáiknak a béreitõl (3.3. táblázat).42
Felvetõdhet, hogy minél idõsebb csoportról van szó, annál nagyobb a
termelékenységi különbség a munkahelyet változtatók és nem változtatók
között az elõbbiek rovására: az idõsebbeket ritkábban bocsátják el, ezért az
állást keresõ kisebbség minõségi jegyeiben különösen élesen elüthet a többségtõl. Ha így van, a fenti adatok nem feltétlenül utalnak különösen súlyos
kereseti veszteségekre az idõsebbeknél.
41 A vizsgált vállalatok száma az
1986, 1989 és 1992–98 években
rendre: 1616, 1572, 1193, 861,
723, 720, 693, 656 és 685. Lásd
a J.3.4. jegyzetet is.
42 A táblázatban a „munkaviszonya másfél évnél rövidebb” változóhoz tartozó paraméterekbõl
számított, százalékban kifejezett
relatív bérek láthatók. A paramétereket életkori csoportonként
külön-külön futtatott regressziós
modellekkel becsültük, melyek
baloldalán a bruttó kereset logaritmusa, jobb oldalán a nem, az
iskolázottság, a helyi munkanélküliség, két települési vakváltozó
(Budapest, falu), valamint 36
ágazati változó szerepelt.

3.3. táblázat: A munkahelyükre másfél évnél nem
régebben belépett munkavállalók relatív keresete,
1998 (a régebben belépettek keresete az adott
korcsoportban = 100)
Korcsoport

Relatív kereset

15–20
21–25
26–45
46–50
51–

103,9
99,3
92,3
88,6
86,2

Forrás: Bértarfia-felvétel 1998, összes ágazat
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Ennek azonban ellentmond a munkahelyváltoztatással járó kereseti veszteségekre-nyereségekre vonatkozó egyetlen magyarországi adatforrás (3.4.
táblázat), mely szerint a munkanélküliség után elhelyezkedõ idõsebbek a
saját korábbi béreikhez képest is jelentékeny veszteséget szenvednek el.
3.4. táblázat: A segélyrendszerből állásba lépő munkanélküliek
reálkeresetének változása a munkanélküliség előtti keresethez
képest 1994-ben
Korcsoport

Reálkereset-változás (medián, %)

15–20
21–25
26–45
46–50
51–

+11,8
3,2
–4,8
–6,4
–9,6

Forrás: teljes körû felvétel a segélyrendszerbõl állásba lépõk körében, 1994.
március 21. – április 20. A mintát részletesen ismerteti Köllõ és Nagy
(1995).

Az, hogy az idõsebbeket állásváltoztatás esetén egy további – kifejezetten a
mobilitással összefüggõ – kereseti veszteség is éri, felkelti az életkor szerinti
statisztikai diszkrimináció gyanúját. Úgy tûnik, hogy munkaerõfelvételkor
– amikor nincs közvetlen tapasztalatuk a jelentkezõk termelékenységérõl –
a vállalatok kedvezõtlenebbül értékelik az idõsebb munkavállalókat, mint
amikor közvetlen ismeretekkel rendelkeznek róluk. Sajnos e kérdéskör alapos kutatására a Magyarországon gyûjtött statisztikai adatok nem alkalmasak: nincs olyan megfelelõ méretû adatbázis, amely egyidejûleg nyújtana
információt az egyének munkaerõpiaci státus-változásairól és kereseteirõl.

3.4. Regionális kereseti és bérköltség-különbségek
Köllõ János
Mint a 2. fejezetben már röviden érintettük, a regionális kereseti különbségeket alakító legfontosabb (noha nem egyedüli) tényezõ 1989 után a munkanélküliség növekedése volt. Egy százalékkal magasabb munkanélküli ráta
1989-ben 1/60 százalékkal, 1996-ban viszont már 1/7 százalékkal alacsonyabb keresettel járt együtt, más bérmeghatározó tényezõk adott szintje
mellett.
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3.8. ábra: A keresetnek illetve a fajlagos munkaerőköltségnek a kistérségi
regisztrált munkanélküli rátára mért rugalmassága, 1989–98

Becslés a Bértarifa-felvételekbõl. Szûk vállalati szféra. (J.3.1. jegyzet)

A munkanélküliséggel összefüggõ bérköltség-különbségek minden évben
kisebbek voltak mint a kereseti különbségek, ami a magas munkanélküliséggel sújtott térségek alacsonyabb termelékenységi szintjének tudható be:
azonos összegû kereset egy „rossz” körzetben a termékegységre esõ vállalati
jövedelem nagyobb részét emészti fel, mint a „jóban”. A becslés szerint 1994–
96-ban egy százalékkal nagyobb munkanélküliség esetén körülbelül 1/10
százalékkal volt alacsonyabb a fajlagos munkaerõköltség, más tényezõket
adottnak véve.43
A bérek munkanélküliség-rugalmassága 1996 után csökkeni kezdett. A
kereseti rugalmasság a szakirodalomban (Blanchflower és Oswald 1994) tipikusként leírt -0,1 érték környezetében maradt még 1998-ban is, de a
bérköltség és a munkanélküliség kapcsolata meglazult. E tanulmányban nem
vizsgáljuk ennek okait, csupán felsorolásszerûen említünk néhány lehetséges magyarázatot. A munkanélküliség bérekre ható nyomását csökkentheti
a hosszú távú munkanélküliség és az inaktivitás felhalmozódása a „rossz”
régiókban, ha az érintettek nem tudnak vagy nem akarnak versenyezni az
álláshelyekért. Ilyen hatással járhat, ha a munkában lévõk bérkövetelései
felerõsödnek az állásvesztési kockázatnak a javuló konjunktúra idején bekövetkezõ csökkenésekor, hiába magas a munkanélküliség (Nickell 1995).
A bérköltségre és a keresetre tett hatás növekvõ különbsége pedig abból
adódhat, hogy fokozódik a munkanélküliség szempontjából „jó” régiók termelékenységi fölénye a „rosszakkal” szemben.44
A lehetõségek között kell említeni, hogy a kistérségi munkanélküliséget
mérõ változó (regisztráltak osztva az 1990. évi aktív népességgel) az idõ
elõrehaladtával egyre pontatlanabbul közelíti az állásokért versengõk valóságos számát. A mérési hiba önmagában is zérus felé húzza a becsült rugal-
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43 A bérköltség- és kereseti különbségeket is a J.3.1. jegyzetben
ismertetett modellel becsültük,
utóbbit a vállalati termelékenység
változójának elhagyásával.
44 Megjegyezzük, hogy a munkanélküliség és a termelékenységi szint közötti korreláció modellspecifikációs problémákat vet fel
(ezeket tárgyalja Kertesi és Köllõ
1998b), de ezek nem olyan súlyosak, hogy az itt levont következtetéseket érintenék.
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45 A Bértarifa-felvétel a foglalkoztatás helyét a telephely és nem
a vállalat székhelye szerint határozza meg. Pontosabb lenne ezért
„budapesti, városi illetve falusi
dolgozókat foglalkoztató vállalatokról” beszélni.

massági együtthatót. Ez az egyik oka annak, hogy az alábbiakban a munkanélküli ráta elhagyásával vizsgáljuk a regionális kereseti és költség-különbségeket. A másik, fontosabb ok az, hogy a munkanélküliség és a bérek kapcsolatának feltárása fontos lépés ugyan ahhoz, hogy megértsük a regionális
kereset-differenciálódás mechanizmusát, de ha a kialakult helyzet következményeire vagyunk kíváncsiak, akkor inkább a térségek közötti teljes bérilletve munkaerõköltség-különbséget célszerû szemügyre vennünk, mert az
elvándorlást fontolgató munkavállalók vagy a befektetõk számára ennek –
és nem a teljes bérkülönbség munkanélküliség-specifikus részének – van
jelentõsége. A regionális különbségeket olyan, a J.3.1. jegyzetben bemutatottal egyébként megegyezõ bérfüggvényekkel vizsgáljuk melyekben nem
szerepel a kistérségi munkanélküliségi ráta, ehelyett három települési szintet (fõváros, város, falu) illetve nagyrégiókat megkülönböztetõ változók veszik
fel a térségi hatásokat. A hat régió: Budapest, központi (Pest, Fejér, Komárom), északnyugati (Gyõr-Sopron-Moson, Veszprém, Vas, Zala), délnyugati (Baranya, Somogy, Tolna), délkeleti (Bács-Kiskun, Csongrád, Békés,
Jász-Nagykun-Szolnok) illetve északkeleti (Hajdú, Szabolcs-Szatmár-Bereg,
Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád).
A fõvárossal, városokkal és falvakkal kezdve: mint a 3.9. ábrán látható, a
települési szintek közötti kereseti és bérköltség-különbségek jelentõsen növekedtek 1986 és 1992 között, a trend azonban megfordult: a fõváros bérelõnye a vidéki városokhoz képest az 1992. évi 12%-ról 6%-ra csökkent, és
mérséklõdött a város-falu különbség is. Ha a bérköltséget vizsgáljuk (azonos termelékenységû vállalatok kereseti szintjének összehasonlításával), akkor még radikálisabb irányváltást tapasztalunk: 1998-ra gyakorlatilag megszûntek a települési szintek közötti különbségek. A kereset- és bérköltségalakulás mértékében megmutatkozó különbség jelzi, hogy a folyamatban
fontos szerepet játszott a budapesti vállalatok termelékenységi elõnyének
fokozódása a városihoz (és a városiaké a falusiakhoz) képest.45
Hasonló folyamat játszódott le regionális vonatkozásban is: 1992-ben a
központi régióban 8%-kal, a többiben 13–17%-kal alacsonyabb munkaerõköltséget jeleztek a becslések. Ezt úgy is fogalmazhatjuk, hogy ennyivel
olcsóbban juthatott volna hasonló nemû, korú és iskolázottságú munkaerõhöz a Budapestrõl áttelepülõ vállalat, ha igaz lett volna, hogy a) az átköltözés nem jár termelékenység-csökkenéssel, b) azonos iskolázottság, nem és
kor esetén a vidéki munkaerõ minõsége nem különbözik a fõvárositól, például olyan, a becslésekben figyelembe nem vett tényezõk vonatkozásában,
mint a nyelvtudás vagy a számítógépes ismeretek. (Lásd a 3.9. ábra, jobb
oldali paneljét). Valószínû azonban, hogy sem az a) sem a b) feltevés nem
érvényes. A jobb infrastruktúra, a nagyobb vállalatsûrûség, az állami döntéshozók és a finanszírozók közelsége – minden egyebet azonosnak véve –
versenyelõnyhöz juttatja a budapesti vállalatokat; a világra nyitottabb, rela-
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3.9. ábra: Vidéki keresetek és bérköltségek Budapesthez viszonyítva

Keresetek illetve fajlagos bérköltségek Budapesten
és a falvakban (vidéki városok = 100)

Becsült bérköltség-megtakarítás, ha a vállalat
Budapestről más régióba települ át,
termelékenységi szintjének megtartásával (%)

Becslés a Bértarifa-felvételekbõl: lásd a szöveget. Szûk vállalati szféra.

tíve gazdag nagyváros pedig a munkavállalókat. Ezért a ténylegesen realizálható fajlagos munkaerõköltség-megtakarítás gyaníthatóan elmarad a 3.9.
ábrán jelzettõl. A kilencvenes évek végére, amikor már csupán 5–10% körüli megtakarítási lehetõséget jeleznek a bérköltség-függvények (a központi
régió esetében még ennyit sem), már az is kétségessé vált, hogy a gondolatkísérletünkben szereplõ, vidékre települõ vállalat egyáltalán olcsóbban juthat-e munkaerõhöz. Ez annak ellenére is így van, hogy a kereseti különbségek viszonylag jelentõsek maradtak (3.10. ábra).
3.10. ábra: A keresetek és bérköltségek eltérése a központi régiótól, 1998 (%)

Becslés az 1998. évi Bértarifa-felvételbõl: lásd a szöveget. Szûk vállalati szféra.
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3.11. ábra: Becsült bérköltség-változás, ha a vállalat az i-ik sorban lévő régióból a j-ik oszlopban lévő
régióba települ át termelékenységi szintjének megtartásával, 1986–1998
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Forrás: Becslés a Bértarifa-felvételekbõl a szövegben ismertetett módon.

A vidéki régiók közötti bérköltség-különbségek több esetben növekedtek,
de ennek ellenére meglehetõsen szerények maradtak, mint a 3.11. ábra
mutatja. A délnyugati, délkeleti és északkeleti régiók között a becsült differenciák alig 1–2 százalékosak, statisztikailag többnyire nem is szignifikánsak. A központi régió (Pest, Fejér, Komárom) és a dél-dunántúli illetve keleti megyék között valamelyest nõtt a különbség, de még az idõszak végén
sem haladta meg a 7–8%-ot. A fejlett nyugat-magyarországi megyékbõl az
Alföldre vagy Észak-Magyarországra áttelepülõ (képzeletbeli) vállalat is egyre
nagyobb megtakarításban reménykedhetett, de becslésünk szerint ennek
mértéke sem múlta felül az 5%-ot az évtized végén.
Az adatok tehát arra utalnak, hogy az országon belüli regionális bérköltség-különbségek az évezred fordulóján mérsékeltek voltak (vagy ismét azzá
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váltak), a településtípusok közöttiek pedig átmeneti, jelentõs növekedés
után gyakorlatilag teljesen megszûntek. Ez önmagában nem hozza kilátástalan helyzetbe a beruházásokért versengõ elmaradottabb térségeket, mert a
viszonylagos munkaerõbõség miatt alacsonyabbak a toborzási és szûrési
költségek, ami azonos bérek és negatív externáliák esetén is kifizetõdõvé
teheti a vidéki ipartelepítést. Ugyanakkor az, hogy a relokációval elérhetõ
bérköltség-megtakarítás ma már majdnem elhanyagolható mértékû, fontos, a vidékfejlesztésben figyelembe veendõ szempont. Számolni kell például azzal, hogy az autópályaépítés (amit a magyar regionális politika közelebbi vizsgálódás nélkül egyenlõtlenség-csökkentõnek tételez fel), a csökkenõ szállítási költség és a szerény relokációs nyereség (vagy akár: relokációs
veszteség) miatt esetleg nem a vidéki munkahelyteremtést, hanem a központból a perifériára irányuló késztermék-szállítást lendíti fel, mint azt
Krugman (1991, 1994), Kilkenny (1998) vagy Nerlove és Sadka (1991) elméleti síkon tárgyalja, Markusen (1994) pedig Brazília példájával szemléletesen alátámasztja.
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4. A GAZDASÁGI SZEKTOROK BÉRALAKULÁSA
Ebben a fejezetben elõször a versenyszféra ágazatai közötti kereseti és
bérköltségkülönbségek változásáról esik szó, majd valamivel részletesebben
a tulajdoni szektorokról (érdemben: a külföldi vállalatokról.) Ezt a költségvetési és vállalati szféra összehasonlítása követi. A sort az informális gazdaságban fizetett bérekrõl szóló alfejezet zárja.

4.1. A versenyszféra ágazatai
Köllõ János
Az ágazati kereseti arányok alakulása csak nagyon pontatlanul követhetõ a
politikai rendszerváltástól eltelt évtizedben, mert 1993-ban a KSH új, a
nyugati normáknak megfelelõ ágazati kódrendszert vezetett be. A régi és új
elnevezések és kódok eltérõ vállalatcsoportokat takarnak. A cégeknek a régi
és új kódok közötti tényleges mozgása alapján Kertesi és Köllõ (1997) kialakítottak egy egységes kétszámjegyû osztályozást, amely nagyjából azonos
halmazokat illet azonos névvel 1993 elõtt és után. (A besorolás hibáiról a
cikk tételes listát közöl). Az alábbiakban ezt az osztályozást használva mutatjuk be az ágazat-specifikus kereseti különbségek alakulását. Finomabb
elemzésre ez a kódrendszer nem (sem) alkalmas, ezért csak a legradikálisabb
változások rövid áttekintésére kerülhet sor. Ehhez a J.3.1. jegyzetben ismertetett, a tanulmány korábbi részeiben is használt regressziós modellek
ágazati paramétereit hívjuk segítségül, melyek – azonos nemû, korú és
iskolázottságú, hasonló méretû, regionális elhelyezkedésû és tulajdonú vállalatoknál foglalkoztatott dolgozók között – az ágazati hovatartozás szerint
képzõdött kereseti különbségeket mérik. Ezt a különbséget „ágazati járadéknak” nevezzük.
Az ágazati járadékok a rendszerváltozás elõtt és alatt gyors ütemben, a
transzformációs visszaesés után kisebb mértékben változtak. Ezt érzékelteti
a 4.1. ábra, melyen az egyes éveket jelzõ pontok azt mutatják, milyen erõs
volt a korreláció az adott évi becsült járadékok és az 1986. illetve 1998. évi
járadékok között. Látható, hogy a rendszerváltás elõtti és utáni járadék-
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szerkezetek közötti távolság javát 1992-ig már megtette a gazdaság: ekkor
az ágazati kereseti arányok gyors ütemben távolodtak a kiinduló állapottól
és közeledtek az utolsó megfigyelés idõpontjában érvényes „végállapothoz”.
4.1. ábra: Lineáris korreláció a t-ik évi ágazati járadékok és az 1986. évi
(függőleges tengely) illetve 1998. évi (vízszintes tengely) járadékok között
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Az egyes ágazatok helyzetének változását a 4.1. táblázat mutatja 1986 és
1997 között. (1998-ban az ágazati kódrendszer ismét átalakult, az „egységes” ágazati kódok megbízhatósága a korábbinál is kétségesebbé vált).
Figyelmünket a jelentõs pozícióváltozásokra korlátozva: jelentõs keresetcsökkenés figyelhetõ meg a könnyûiparban és a tercier szektor erõs versenynek kitett ágazataiban. Ugyancsak csökkentek a bérek, bár lényegesen
kisebb mértékben, a mezõgazdaságban, az erdészetben és az építõiparban,
A becslésekben referencia-kategóriaként szerepeltetett gépiparhoz képest
növekedtek a járadékok a kitermelõ iparokban, az energiaszektorban, a postai
és távközlési szolgáltatásokban, a helyi közlekedésben valamint a külkereskedelemben. (Itt jegyezzük meg, hogy a táblázatban adatvédelmi okokból
nem szerepel a vasúti közlekedés és a kõolajipar.)
A keresetek és a munkaerõköltség változása sok esetben eltér egymástól:
így például a textiliparban a relatív keresetek 11,2 százalékpontos csökkenése ellenére is csak 6,6 százalékponttal esett a relatív bérköltség, az energiaszektorban viszont a bér 17,2 százalékpontos növekedése is csak 6,9 ponttal növelte a fajlagos munkaerõköltséget. Az ágazatok elhelyezkedését a két
mutató viszonya alapján a 4.2. ábra mutatja. A vízszintes tengelyen az 1986–
97 közötti relatív keresetváltozást mérjük (dw=w97/w86, ahol w egy adott
ágazat dolgozóinak a hasonló nemû, korú, stb. gépipari dolgozókhoz viszonyított keresete),46 a függõleges tengelyen pedig a keresetváltozással együtt
járó relatív bérköltségváltozás (dc) mértékét kifejezõ dc/dw hányados érté-
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kei olvashatók le.47 Vonalak jelzik a relatív kereset változatlanságát (dw=1)
illetve a bérváltozással arányos költségváltozás (dc/dw=1) esetét.
4.1. táblázat: Az ágazati járadék változása 1986 és 1997 között
(változás a gépiparban = 0)
Ágazat

Kereset

Bérköltség

Helyi közlekedés
Energiatermelés és -elosztás
Külkereskedelem
Kohászat
Posta és távközlés
Bányászat (szén és kőolaj nélkül)
Nemfém ásványi termékek
Szénbányászat
Közlekedés (vasút és helyi közl. nélkül)
Papíripar
Vegyipar
Víztermelés és -kezelés
Mezőgazdaság és élelmiszeripar
Belkereskedelem
Erdőgazdaság és faipar
Építőipar
Bútor- és fémtömegcikk gyártás
Textil-, ruha-, bőr-, szőrme- és cipőipar
Egyéb szolgáltatások
Vendéglátás
Nyomdaipar és kiadói tevékenység
Gépi adatfeldolgozás, számítástechnikai szolgáltatás

25,1
17,2
16,2
15,8
15,2
9,7
8,7
6,0
5,6
1,5
–0,4
–0,9
–4,4
–6,3
–7,6
–8,4
–8,9
–11,2
–11,8
–15,2
–15,6
–17,9

26,1
6,9
11,4
1,3
7,4
–0,6
7,3
1,3
–1,5
–0,1
–6,5
–7,5
–4,2
–6,4
–5,1
–9,8
–0,4
–6,6
–7,7
–14,3
–13,4
–19,9

Becslés a Bértarifa-felvétel 1986. és 1997. évi hullámaiból a J.3.1. specifikáció szerint, a
vállalati termelékenység változóval (bérköltség) illetve anélkül (kereset). Szûk vállalati
szféra a vasúti közlekedés és a kõolajipar nélkül.

47 dc=c97/c86, ahol c egy adott
ágazat dolgozóinak a hasonló
nemû, korú, stb. gépipari dolgozókhoz viszonyított keresete azonos termelékenységû vállalatok
összehasonlításában.

Az ágazatok zöme a vonalakkal felosztott sík bal felsõ vagy jobb alsó sarkában helyezkedik el. A bal felsõ térnegyedben található könnyûipari és szolgáltató ágazatokban a kereseteknek nagyon nagy mértékben kellett esniük
ahhoz, hogy a munkaerõköltség egységnyivel csökkenjen. A jobb alsó sarokban lévõ, zömmel kitermelõ ágazatok – mellettük még a távközlés, az
enegiaszektor, a külkereskedelem, a közlekedés – esetében a bérek növekedését részben (esetenként teljesen) ellensúlyozta a vállalati jövedelmeknek a
gépiparhoz viszonyított gyors emelkedése, aminek köszönhetõen a relatív
fajlagos bérköltség kisebb mértékben vagy egyáltalán nem nõtt. Másképp:
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a bal felsõ térnegyedben található, kivétel nélkül erõs versenynek kitett ágazatokban nem sikerült a vállalati árbevételt – az árakat és/vagy a termelékenységet – olyan mértékben növelni, hogy a munkaerõköltség leszorítása
kirívóan súlyos keresetcsökkentés nélkül is végbemehessen.
4.2. ábra: Az ágazatok elhelyezkedése a gépiparhoz viszonyított keresetváltozásuk valamint
a bérköltség-változás és keresetváltozás viszonya szerint, 1986–1997
(a kőolajbányászat és -feldolgozás, valamint a vasúti közlekedés nélkül)

bútorgyártás

textilipar
gazd.szolg.
erdőgazdaság
nyomdaipar
vendéglátás
mezőgazdaság
kereskedelem
építőipar
nemesfém
papíripar
számítástechnika
szénbányászat
vegyipar
vízgazd.

autóközlekedés
bányászat

helyi közlekedés

külkereskedelem

posta
energia
kohászat

Becslés a Bértarifa-felvétel 1986. és 1997. évi hullámaiból a J.3.1. specifikáció szerint, a vállalati termelékenység változóval (bérköltség) illetve anélkül (kereset).

„Kakukktojásként” bújnak meg az ábra jobb oldalán a helyi közlekedési
vállalatok, melyeknél a bérek és a munkaerõköltségek is nagymértékben
emelkedtek (következésképp a profitoknak nagymértékben csökkenniük
kellett), és a bal alsó sarokban a számítástechnikai szolgáltatások, melyeknél ennek a fordítottja történt.
Itt térünk ki az eddigi számítások során figyelmen kívül hagyott bankokra és biztosítókra. A biztosítók kereseti pozíciójáról a Bértarifa-felvételek
alapján nehéz képet alkotni: az ágazati járadék évrõl-évre hektikusan változott a vizsgált idõszakban, feltehetõen attól függõen, hogy az ügynöki rendszert alkalmazó biztosítók közül hány került a mintába. (Az ügynökök
munkajövedelmén belül a „kereset” rovatban elszámolt összeg általában
minimálbérhez közeli, a nagyobb részt a jutalék teszi ki).
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4.3. ábra: A pénzintézeteknél foglalkoztatott különféle iskolázottságú
dolgozók bérelőnye az összes többi ágazat hasonló iskolázottságú
dolgozóihoz viszonyítva, 1989–98 (%)

Becslés a Bértarifa-felvételekbõl a szöveg szerint. Vállalati szféra.

A banki alkalmazottak helyzetének változását könnyebb nyomon követni.
A J.3.1. jegyzetben ismertetett modellt a termelékenységi változó elhagyásával, egy „banki dolgozó-nem banki dolgozó” kétértékû ágazat-változóval,
iskolázottsági csoportonként újrabecsülve a 4.3. ábrán látható pályák rajzolódnak ki 1989 és 1998 között. (1986-ban a bankok és biztosítók nem
szerepeltek a Bértarifa-felvételben).
A banki munkaerõállomány gerincét alkotó érettségizettek ágazati járadéka 20%-ról 50%-ra emelkedett. A legfeljebb szakmunkás végzettségûek
(karbantartók, õrök, portások, takarítók tartozhatnak ide) kicsivel nagyobb
nyereséget könyvelhettek el. A diplomás banki alkalmazottak a versenyszférában foglalkoztatott hasonló nemû, korú, lakóhelyû többi diplomásnál 20%-kal kerestek többet 1989-ben, de közel 100%-kal 1998-ban.

4.2. Tulajdoni szektorok
Köllõ János
A külföldi vállalatok gyors térnyerése a magyar átalakulás egyik leglátványosabb (és legvitatottabb) fejleménye, amely a munkaerõpiac „árrendszerének” átalakulásában is fontos szerepet játszott. A külföldi cégeknél fizetett
bér jelentõsen – 1998-ban például több mint felével – meghaladta a hazai
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többségi tulajdonú vállalatoknál kialakult átlagot. Az átlagok különbségének összetevõkre bontása azonban rámutat arra, hogy e mögött egyfelõl szerkezeti eltérések (összetételhatások) állnak, másfelõl pedig a tipikus hazai és
külföldi vállalat tõkeerejében és fizetõképességében meglévõ differenciák.
Az átlagkereset-különbség tényezõkre bontásának eredményét a Bértarifa-felvétel adatai alapján, 1998-ban a 4.2. táblázat mutatja. Az eljárás két
lépésben halad. Elõször kereseti függvényeket becsülünk a külföldi többségi tulajdonú és egyéb (a továbbiakban: hazai) vállalatokra, azaz, megbecsüljük, milyen mértékben befolyásolja a béreket a két szektorban a nem, az
iskolázottság és életkor, az ágazati és regionális hovatartozás, a termelékenység és a tõkefelszereltség.48 Második lépésben a külföldi és hazai foglalkoztatottakra becsült együtthatók (bK és bH) alapján, a foglalkoztatásnak a
magyarázó változók szerinti szerkezetét (XK és XH) figyelembe véve, három
komponensre bontjuk a becsült átlagos kereseti különbséget (ami bKXKbHXH-val egyenlõ): a foglalkoztatás eltérõ összetételébõl adódó hatást az (XKXH)bH komponens méri; a munkaerõ eltérõ értékelésébõl, például az esetlegesen különbözõ mértékû ágazati járadékokból vagy emberi tõke-hozamokból fakadó paraméter-hatást a (bK-bH)XH szorzat; míg az összetétel és
paraméter-hatások eltérõ jellegû szektoron belüli kapcsolatából eredõ ún.
interaktív hatást a (bK-bH) (XK-XH) tényezõ. Ezeket a komponenseket a két
szektor szerinti (logaritmikus) bérkülönbségre vetítve meghatározható,
hogy a különbözõ jellegû hatások a teljes kereseti differencia hány százalékáért „felelnek”.
Az eredményeket bemutató 4.2. táblázatban látható, hogy a kereseti különbséget alakító kiemelkedõen legfontosabb tényezõ a külföldi vállalatok
lényegesen magasabb termelékenysége, mely a teljes átlagbér-különbség közel felével (47,9%) növeli a külföldi-belföldi differenciát. A termelékenység
és a bér pozitív kapcsolatának ereje a két szektorban csak kismértékben tér
el, azaz hasonló termelékenységi szint esetén a hazai vállalatoknál is arányosan magasabb fizetésekre számíthatnánk. Ugyancsak fontos szerepet játszik
a) a vállalatméret szerinti összetételhatás, az, hogy a külföldi tulajdoni szektorból lényegében hiányzik az alacsonybérû kisvállalati szféra; b) a két szektoron belüli ágazati kereseti arányoknak az eltérése (ágazati paraméterhatás); c) nem elhanyagolható, bár jóval szerényebb befolyást gyakorolnak a
nemek, iskolázottság és életkor szerinti bérarányokban megnyilvánuló szektor-specifikus eltérések; és végezetül d) van a külföldi-belföldi bérkülönbségnek egy konstans eleme, amely csökkentõen hat (és amelynek értelmezésére még visszatérünk). Az alábbiakban az b)-d) komponensekkel kapcsolatban teszünk néhány észrevételt.
Az ágazati járadékok eltérése nem véletlenszerû: úgy tûnik, hogy a külföldi vállalatok viszonylag magas béreket fizetnek az alacsonybérû ágazatokban, vagy másképp, e tulajdoni szektoron belül jóval kisebbek az ágazatközi
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eltérések, mint a hazai vállalatoknál. Ezt mutatja a 4.4. ábra bal felsõ panelje, melynek vízszintes tengelyére a hazai vállalatok ágazati átlagkereseteit
mérjük, függõleges tengelyére pedig a külföldi cégek bérelõnyét az egyes
ágazatokon belül. Az ágazatokat körök jelzik, melyek mérete arányos a külföldi foglalkoztatás ágazaton belüli részarányával. Jól látszik, hogy a magas
bérû ágazatok felé haladva csökken a külföldi-belföldi bérkülönbség (kivált, ha azokra az ágazatokra korlátozzuk a figyelmünket, amelyekben jelentõs a külföldi részvétel).
4.2. táblázat: A többségi külföldi tulajdonú és hazai vállalatok közötti
kereseti különbséget alakító tényezők 1998-ban
A hatás jellege
Férfi-nő
Iskolázottság és életkor
Régió
Ágazat
Vállalatméret
Termelékenység, tőkefelszereltség
Konstans
Összesen*

Eltérő összetétel Eltérő értékelés
–2,4
0,7
1,9
4,4
20,3
47,9
–
72,9

7,7
4,5
–0,6
25,8
3,3
4,1
–14,5
30,3

Interakciók
–0,8
2,1
1,6
–5,4
–7,4
6,8
–
–3,2

* A kerekítések miatt az oszlopok összege eltérhet az összesen sortól. Utóbbit nyolc tizedes
pontosságú komponensek összegébõl kerekítettük. Forrás: Bértarifa-felvétel, 1998.
Szûk vállalati szféra. A részleteket lásd a J.4.1. jegyzetben.
Átlagkereset a hazai vállalatoknál: 59 232 Ft, a külföldi vállalatoknál: 90 470 Ft
Az átlagkeresetek logaritmusának különbsége = 0,4189 = 100%

Valószínûleg nem arról van itt szó, hogy a külföldi cégek nem fizetik meg a
magyar munkaerõpiacon történetileg kialakult ágazati járadékokat – néhány ágazaton kívül mindenhol többet fizetnek, mint a hazai cégek –, inkább egyszerûen arról, hogy az alacsonybérû ágazatokban (vendéglátás, kereskedelem, egyes szolgáltatások, mezõgazdaság és élelmiszeripar) a külföldi vállalatok a piac felsõ szegmensében tevékenykednek. A magyar tõke
ezekben az ágazatokban inkább kisvállalkozásokat hozott létre: a vegyesbolttal külföldi tulajdonú áruházlánc, a panzióval szálloda, a falusi mészárszékkel húskombinát áll szemben. Nagyon valószínû tehát, hogy amit az
extenzív adatfelvétel alapján, a rendelkezésre álló egyszerû változókkal „paraméter-hatásnak” becsültünk, az voltaképpen ugyancsak összetételbeli különbségekre vezethetõ vissza.
A férfiak és nõk közötti kereseti különbség alakulását az ábra jobb felsõ
panelje mutatja 1992 és 1998 között. A külföldi cégeknél a férfiak bérelõnye a 22–24%-os sávban mozgott az egész idõszakban (annak ellenére, hogy
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4.4. ábra: A külföldi-belföldi bérkülönbség néhány változó szerint

Ágazati kereseti arányok, 1998

Férfi-női bérkülönbség, 1992–98

Az iskolázott munkaerő relatív bére, 1992–98

Konstans különbség, 1992–98

Becslések a Bértarifa-felvételekbõl a J.4.1. jegyzet szerint, kivéve az ágazatokra vonatkozó ábrát, amely az 1998. évi
felvétel nyers adatain alapszik. Lásd a szöveget is.

eközben a külföldi cégek száma megszaporodott, és összetételük is megváltozott). A hazai vállalatoknál viszont 22%-ról 16%-ra csökkent a különbség. Ennek az elkanyarodásnak az okát csak találgatni tudjuk, szem elõtt
tartva azt a lehetõséget, hogy itt is (ezúttal idõbeni) összetételhatásról volt
szó: a hazai tulajdonú vállalati szektorból fokozatosan külföldi tulajdonban
kerültek azok a tevékenységek, amelyekben a férfi-nõi kereseti különbség
viszonylag nagy (mint az iparban, ahol a két nem képviselõit eléggé eltérõ
tevékenységekben foglalkoztatják). Ennek tisztázása további kutatásokra vár.
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49 Itt ugyanazt az osztályozást
használjuk, amit 3.2. alfejezetben
vezetünk be: „fiatalnak” azt tekintjük, akinek a gyakorlati ideje
nem éri el a 22 évet, iskolázottnak az érettségizetteket és diplomásokat.
50 Az adatok a többségi külföldi tulajdonú vállalatokra vonatkoznak és a szûk vállalati szektoron belüli arányokat mutatják.
51 A bK és bH paramétervektorok különböznek, ezért a két
w=bX+c formájú függvényt azonos X értékek feltételezése mellett egymásból kivonva csak
XK=XH=0 esetén kapjuk meg a
regressziós becslésekbõl számított
cK-cH konstans különbséget.

Az iskolai végzettség életkortól függõen eltérõ értékelésére mutat rá az
ábra bal alsó rajza. A görbék azt jelzik, mennyivel kerestek többet az „iskolázatlan” (legfeljebb szakmunkásképzõt végzett) munkásoknál az idõs-iskolázott illetve fiatal-iskolázott alkalmazottak, más keresetalakító tényezõket
adottnak véve, a két szektorban külön-külön vizsgálva a kérdést.49 Az idõsiskolázott dolgozók relatív keresete nem különbözött a két szektorban, a
fiatal-iskolázottaké azonban idõvel lényegesen magasabbá vált a külföldi,
mint a hazai vállalatoknál.
A magasabb díjazásra utaló ábra összhangban van azokkal a megfigyelésekkel, melyek szerint a külföldi vállalatok hatékonyabban kombinálják a
fiatal, képzett munkaerõt és a modern technológiát. Kertesi és Köllõ (1999a)
becslései 1992–96-ban magasabb termelékenységi hozamokat mutattak ki
a külföldi, mint a belföldi cégeknél foglalkoztatott fiatal-iskolázott munkaerõ esetében. Sõt, azt kapták, hogy e munkaerõ-csoport általánosságban
növekvõ termelékenységét – melyre e tanulmány 3.2. fejezetében is utaltunk – alapvetõen a külföldi cégek térnyerése magyarázza. Sem a belföldi,
sem a külföldi szektorban nem mutatható ki, hogy növekedtek volna a
fiatal-iskolázott munkaerõnek betudható termelékenységi hozamok, ám ezek
mindig is nagyobbak voltak a külföldieknél. Úgy tûnik, valóban sikeresen
talált egymásra a munkaerõállomány korszerûbben képzett része és a beáramló külföldi tõke, amely 1998-ban a fiatal-iskolázott munkaerõ 28%át, a 22 évnél nem régebben dolgozó diplomások 32%-át, a legfeljebb tíz
éve dolgozó diplomásoknak pedig a 41%-át foglalkoztatta.50
E ponton – a termelékenység és bérek kérdése kapcsán – megjegyzésre
kívánkozik, hogy a munkaerõpiac keresleti oldalára illetve a dolgozók szaktudására vonatkozó magyarországi információk hiányosságai miatt reménytelennek tûnik felderíteni a munkaerõ-minõség, a keresetek és a vállalati
termelékenység közötti ok-okozati kapcsolatokat. Az okság vezethet a korszerû technikától a magasabb termelékenységen és fizetõképességen át a
magasabb bérekhez, de elképzelhetõ az is, hogy a betelepülõ cégek a piaci ár
fölé menve lefölözték a kínálat krémjét, és ma ez gyümölcsözik magasabb
hozamok formájában.
A kérdés megítéléséhez, ha biztos támpontot nem is, legalább valamiféle
mankót kínál a 4.4. ábra jobb alsó panelje, amelyen a külföldieknél és belföldieknél foglalkoztatottak kereseteinek konstans különbségét látjuk 1992
és 1998 között. A konstansok az összes magyarázó változó zérus értéke esetén kialakuló bért mérik a két szektorban.51 Esetünkben a konstans különbség a legfeljebb szakmunkásképzõt végzett, közepes méretû gépipari
vállalatnál foglalkoztatott nõk közötti kereseti különbséget méri valamelyik dél-alföldi kisvárosban, olyan cégek összehasonlításában, amelyek 1
mFt egy fõre esõ tõkeállománnyal 1 mFt egy fõre esõ hozzáadott értéket
produkálnak. Az erre az esetre vonatkozó számadatnak önmagában nincs
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különösebb jelentõsége, ám a vonatkoztatás köre (a pontosság rovására)
tágítható. Figyelembe véve, hogy a termelékenység és a tõkefelszereltség
kereseti hatása a két szektorban csak kismértékben különbözik, a regionális
paraméter-hatás pedig elenyészõen kicsi – mint azt a dekompozíciós eredmények megmutatták –, a konstans különbséget elfogadhatjuk olyan mérõszámnak, amely a közepes méretû gépipari vállalatoknál foglalkoztatott
munkásnõk közötti kereseti különbséget méri, a termelékenységtõl, tõkefelszereltségtõl és regionális hovatartozástól függetlenül.52 A külföldi tulajdoni szektor egyik legjellegzetesebb munkavállalói csoportjáról van itt szó,
melynek bérei valószínûleg alsó vonatkoztatási pontként szolgálnak a kereseti hierarchia kialakításakor.
A fenti módon értelmezett konstans különbség, mint az ábra jobb alsó
rajza mutatja, igen nagy volt a külföldi cégek tömeges megjelenése idején,
1992–93-ban, a késõbbiekben azonban fokozatosan csökkent, és 1995-tõl
kezdve lényegében zérus értékûnek tekinthetõ. (1998-ban a hivatkozott
gépipari munkásnõk esetében a becsült érték -7,6%, a férfiaknál pedig
-1,6% lenne, figyelembe véve, hogy a külföldi cégeknél dolgozó férfiak
22%-kal, a hazai cégeknél dolgozó férfiak viszont csak 16%-kal kerestek
többet az ott dolgozó nõknél. Ugyancsak zérus felé közelítené a becslést, ha
nem a gépipart, hanem más ágazatokat tekintenénk, mert a külföldi-belföldi különbség éppen a gépiparban viszonylag kicsi).
A más tényezõknek (a fentihez hasonló modellekkel) be nem tudható,
ezért járadék-jellegûnek tûnõ konstans különbség egyik oka az lehet, hogy
a külföldi cégek hajlandóak voltak kockázati felárat fizetni az ismeretlen
magyar munkaerõpiacra való belépésük idején. Ez lehetõséget teremthetett
a válogatásra abban a kényes idõszakban, amikor a munkaerõállomány kiépítése volt a cél. A prémium eltûnése – ha több, mint csupán bonyolult
összetételváltozások teremtette látszat – ennek a speciális helyzetnek az elmúlását, a bérek piaci szintre süllyesztését jelezheti.
Annyi bizonyosnak látszik, hogy ma a külföldi cégek a fizikai dolgozóknak voltaképpen nem fizetnek magasabb béreket, mint az azonos termelékenységû hazaiak. A viszonylag fiatal, iskolázott dolgozók magas béreinek
értékelésekor figyelembe kell venni e csoport átlagosan magasabb termelékenységét a külföldi vállalatoknál. Valószínûsíthetõ az is, hogy a külföldi cégek termelékenységi elõnyét részben a kezdetben követett magas-bér
politika és az ennek köszönhetõen kialakult jobb munkaerõállomány alapozta meg.
A magyar magánszektor és a többi hazai vállalat béreinek összehasonlítására csak igen röviden térünk ki. A 4.2. táblázatban bemutatottal azonos
módon tényezõkre bontva a két csoport közötti 23,9%-os kereseti különbséget (1998-ban) a 4.3. táblázatban látható eredményeket kapjuk.
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4.3. táblázat: A többségi magántulajdonú és egyéb hazai vállalatok közötti
kereseti különbséget alakító tényezők 1998-ban
A hatás jellege

Eltérő összetétel

Férfi-nő
Iskolázottság és életkor
Régió
Ágazat
Vállalatméret
Termelékenység, tőkefelszereltség
Konstans
Összesen*

2,1
5,3
1,0
5,5
32,1
22,4
–
68,3

Eltérő értékelés

Interakciók

14,7
14,2
-0,1
17,9
17,9
–5,4
–20,5
1,1

–0,7
–0,2
0,2
16,8
20,7
–6,2
–
30,7

* A kerekítések miatt az oszlopok összege eltérhet az összesen sortól. Utóbbit nyolc tizedes
pontosságú komponensek összegébõl kerekítettük. Forrás: Bértarifa-felvétel, 1998.
Szûk vállalati szféra. A részleteket lásd a J.4.1. jegyzetben.
Átlagkereset a magánvállalatoknál: 43 403 Ft, a többi hazai vállalatnál: 56 970 Ft
Az átlagkeresetek logaritmusának különbsége = 0,272 = 100%

A különbség legnagyobb részét a vállalatmérettel, ágazati hovatartozással és
termelékenységgel kapcsolatos hatások magyarázzák. A magánvállalatoknál
kisebb a férfi-nõi keresetkülönbség (15 versus 21%), kisebb a fiatal-iskolázott munkaerõ bérelõnye (16 versus 29%), de ezek a különbségek legfeljebb 4–5 százalékpont mértékéig felelnek a két szektor közötti differenciáért. A kisvállalatok magasabb részaránya és az alacsonyabb termelékenység
hatása jelentõsebb, és a magánszektorban nagyobbak a vállalatméret szerinti kereseti differenciák is. Az ágazati paraméterhatás – vagy ami annak tûnik – alighanem ugyanúgy belsõ szerkezeti eltérésekbõl fakad, mint amilyenekrõl a külföldi-hazai bérdifferencia kapcsán már szó esett. A konstans
különbség 4–5 százalékpont erejéig mérsékli a magánszektor lemaradását,
valószínûleg azért, mert a legalacsonyabb keresetek tartományában már szûk
a tér a további bérdifferenciálásra. Ezeknek a számoknak az értékelésekor
figyelembe kell venni az 1.2. alfejezetben írottakat: a magyar többségi tulajdonú vállalatok adatait lefelé torzítják az adóelkerüléssel kapcsolatos bérezési és könyvviteli praktikák.

4.3. Versenyszféra és költségvetés53
Kézdi Gábor
53 A tanulmány témájában szûkebb, módszertanában némileg
továbbfejlesztett változata a Társadalmi Riport 1998. kötetben
megjelent cikkemnek (Kézdi
1999). Lásd még Kézdi (1998).

A gazdasági átmenet durván tíz évében (1987 és 1996 között) a közigazgatásban, az egészségügyben és az oktatásban foglalkoztatottak száma nem
nagyon változott, mindvégig 750–800 ezer fõ között mozgott. Ugyanebben az idõszakban a magyar gazdaság többi ágazatában összesen egyharmaddal, 4 millióról 2,7 millióra csökkent a foglalkoztatás. Ezzel együtt a

106

A gazdasági szektorok béralakulása

közszférában dolgozóknak az átlagkeresete mérsékelten, 5–10 százalékkal
csökkent a többi dolgozó átlagkeresetéhez képest. Az átlagos kereseti változások valószínûleg elfedik az igazán fontos folyamatokat, amelyek meghatározzák, hogy ugyanaz az ember mennyit keresne a köz- illetve a versenyszférában.
A költségvetésbõl finanszírozott alkalmazottak foglalkoztatása és keresete
két gazdaságpolitikai szempontból is fontos. E folyamatok egyrészt jelentõs
hatással vannak arra, hogy az átmenet során hogyan alakultak a közterhek.
Másrészt, bár mint minden erõforrást, így valószínûleg a dolgozóik potenciális termelékenységét is hatékonyabban használják a profitorientált vállalatok, a társadalom számára nem mindegy, hogy milyen minõségû munkaerõ milyen ösztönzõkkel dolgozik a közigazgatásban, az egészségügyben vagy
az oktatásban.
Az alábbi tanulmány a foglalkoztatási és kereseti folyamatokat vizsgálja
kicsit részletesebben 1986 és 1996 között. Alapvetõen leíró jellegû: csak az
említés szintjén foglalkozik olyan, közgazdasági és társadalompolitikai szempontból érdekes kérdésekkel, hogy mi motiválja az emberek döntését a foglalkozásuk (illetve a foglalkoztatási szektor) megválasztásában, e döntésre
milyen hatással voltak az átmenettel járó változások, vagy hogy mindez
milyen következménnyel járhatott a köz- és versenyszférában dolgozók
munkájának mennyiségére és minõségére. A tanulmány három részre osztható. Elõször megvizsgálom a szektoronkénti foglalkoztatás és átlagkeresetek alakulását. Ezek után megkísérlem megfigyelhetõ komponenseire bontani a kereseti különbségeket. Végül röviden kitérek a folyamatok valószínû következményeire.

Foglalkoztatás és átlagkeresetek
A továbbiakban közszférának vagy költségvetési szférának a közigazgatást,
az egészségügyet és az oktatást nevezem. A közszféra ilyen meghatározása
természetesen egyrészt túlságosan szûk (nem tartalmazza például a kulturális intézményeket vagy az államvasutakat), másrészrõl viszont bõvebb mint
mondjuk az angolszász meghatározás (csak közigazgatás). A definíciós problémákról bõvebben lásd Kézdi (1999). A keresetek elemzésénél a felsõoktatást külön is vizsgálom, az oktatási szektor többi részének összefoglalóan a
közoktatás elnevezést adtam. A gazdaság többi részét röviden versenyszférának nevezem, annak ellenére, hogy nyilvánvalóan nem szerencsés a szocialista gazdaságra vonatkozóan ezt a fogalmat használni.
A 4.4 tábla tanúsága szerint 1987 és 1996 között a közszférában kis mértékben, összesen 6 százalékkal bõvült a foglalkoztatás, miközben a versenyszférában 34 százalékos szûkülést tapasztalhatunk. A foglalkoztatás az oktatásban növekedett leginkább, az egészségügyben gyakorlatilag nem változott. Kézdi (1999) bemutatja, hogy a költségvetési ágazatokban a foglal-
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koztatás változása meglehetõsen vegyes, de nem nagyon eltérõ a különbözõ
iskolai végzettségûek csoportjaiban, a versenyszférában azonban szisztematikus eltéréseket tapasztalhatunk. Az érettségivel nem rendelkezõk foglalkoztatása 43, a középfokú végzettségûeké 14, míg a felsõfokú végzettségûeké mindössze 4 százalékkal csökkent.
4.4. táblázat: A közszférában és a versenyszférában foglalkoztatottak
száma, 1987–1996 (ezer fő)
Év

KözigazEgészségügy
gatás

1987
245
1996
257
Változás (%) +5

217
218
+0

Oktatás

Közszféra
összesen

282
312
+11

744
786
+6

VersenyÖsszes
szféra foglalkoztatott
4 094
2 719
–34

4 838
3 505
–28

Forrás: KSH

54 A kereseti adatok a teljes
munkaidõben alkalmazottakra
vonatkozó, munkáltatótól származó éves nettó keresetre vonatkoznak, minden pénzbeli kifizetést beleértve. 1986-ban nem volt
személyi jövedelemadó, az 1996os nettó keresetek azonban becslések, az alapadatok bruttó kereseti komponenseket tartalmaztak.
A keresetek “nettósítása” valószínûleg szisztematikus és véletlenszerû eltérésekhez is vezet a nem
megfigyelhetõ “valós” kereseti
adatokhoz képest. A két adatfelvétel csak kis részben tért el. Bõvebben lásd Kézdi (1999). Az
összes foglalkoztatott helyett az
alkalmazottakra szûkül a keresetek elemzése, ez valószínûleg a
nem költségvetési dolgozókat
érinti leginkább: a nyolcvanas
években a “versenyszférában”
foglalkoztatottak körülbelül 20,
a kilencvenes évek közepén körülbelül 25 százaléka nem teljes
munkaidõs alkalmazott volt. Az
önfoglalkoztatás szerkezetileg is
megváltozott, némileg részletesebben errõl is lásd Kézdi (1999).
Mindezen problémák a valósnál
valószínûleg szintén kisebbnek
láttatják a 90-es évekre kialakult
különbségeket.

A 4.5. táblázat az átlagos nettó reál- és relatív keresetek alakulását mutatja
1986 és 1996 között. Az adatok természetesen csak a bér- és egyéb pénzbeli
juttatásként kifizetett komponenseket tartalmazzák, a kompenzáció többi
elemét nem. Ezek jelentõsége a versenyszférában valószínûleg megnõtt a
gazdasági átmenet során a közszférához képest, a valós különbségek így valószínûleg még jobban nõttek mint amit az adatok mutatnak.54
4.5. táblázat: A közszférában és a versenyszférában alkalmazottak
átlagos reál- és relatív keresete, 1986–1996
(1989-es forintban, illetve versenyszféra = 100)
Közigazgatás

Egészségügy

Közoktatás

Felsőoktatás

9972
6046
–39

9073
5220
–42

9336
5294
–43

10 292
6102
–41

9898
6337
–36

9829
6150
–37

Relatív keresetek
(versenyszféra=100)
1986
101
1996
95
Változás (%)
–5

92
82
–9

94
84
–11

104
96
–8

100
100
–

–
–
–

Év
Reálkeresetek
1986
1996
Változás (%)

Verseny
Összes
szféra alkalmazott

A reálkeresetek minden ágazatban jelentõs mértékben csökkentek. Számunkra azonban fontosabb, hogy e csökkenés kis, de nem elhanyagolható mér-
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tékben különbözött szektoronként: a közszférában dolgozók relatív keresete 5–11 százalékkal csökkent a versenyszféra átlagához képest.

A kereseti különbségek komponensei
Mint azt a bevezetõben már említettem, az átlagkeresetek változásai valószínûleg elfedik az igazán érdekes folyamatokat, mégpedig a foglalkoztatás
jelentõs szerkezeti eltérései miatt. A közszférában foglalkoztatottak között
– e szektorok természete miatt – jóval magasabb a magasan képzett munkaerõ aránya, így ha a versenyszférában relatíve megnõtt a magas képzettségûek bére, ezt az átlagos változások csak részben mutatják, hiszen a versenyszféra átlagkeresetét lehúzzák az alacsonyabban képzettek bérei. Ezt viszonylag egyszerûen úgy kontrollálhatjuk, hogy összevetjük a megfigyelhetõ tulajdonságaik alapján hasonló alkalmazottak (megfigyelhetõ) keresetét a különbözõ szektorokban. A 4.5. ábra az ilyen értelemben hasonló munkavállalók relatív keresetét mutatja, vagyis azt, hogy az adott költségvetési ágazatban dolgozók keresete hogyan viszonyul a hozzájuk hasonlók versenyszféra-beli keresetéhez.55 Az ábrák ezt a munkavállalók tíz csoportjában
mutatják, amelyeket a versenyszférabeli kereseteik alapján képeztem, a legkevesebbet keresõ tíz százaléktól a legtöbbet keresõ tíz százalékig.
Ha a keresetek csak az emberek megfigyelhetõ tulajdonságaiktól függenének, akkor az ábrák azt mondanák meg, hogy várhatóan mennyivel keresnének többet az adott költségvetési ágazat dolgozói, ha állást változtatnának, és a versenyszférában helyezkednének el. Ha ezen túl a munkakörülmények mindenütt azonosak lennének, ilyen különbségek hosszú távon
nem maradhatnának fenn. Tudjuk azonban, hogy igen különbözõ körülmények között dolgoznak a költségvetési és a versenyszféra dolgozói, és
hogy ez valószínûleg a költségvetési dolgozók számára elõnyös – rövidebb
tényleges munkaidõ, kiszámítható elõmenetel, nagyobb állásbiztonság –,
amint azt a közalkalmazotti és a köztisztviselõi törvények is megcélozták.
Ezen kívül azt is tudjuk, hogy a megfigyelhetõ tulajdonságok mellett a nem
megfigyelhetõ ismérveknek is jelentõs szerepe van, különösen a versenyszférában. A 4.6. táblázat bemutatja, hogy 1996-ban a kereseteknek e nem
megfigyelhetõ ismérvek szerinti szóródása a versenyszférában csaknem kétszer akkora volt, mint a megfigyelhetõ ismérvek szerinti szóródás, és ez
elsõsorban a rendszerváltás eredménye. A közszférában kisebb a szerepük,
és a változás iránya sem ilyen egyértelmû, leszámítva a közigazgatást. Ez
vagy annak a jele, hogy a versenyszférában (és kisebb mértékben a közigazgatásban) megnõtt az egyéni teljesítmények a szerepe, vagy pedig annak,
hogy a pozíciók, munkahelyek, vagy a szûkebben vett (szak)ágazatok közötti különbségek nõttek meg, nem feltétlenül a teljesítményekkel összhangban. A közigazgatás esetében ez utóbbi mellett szólhat, hogy az egészségügyhöz vagy az oktatáshoz képest jóval sokszínûbb szektorról van szó
(részletesebben lásd Kézdi 1999).
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4.6. táblázat: A közszférában és a versenyszférában alkalmazottak keresetének relatív szórása, külső (nem, kor, iskolai végzettségnek betudható) és
belső (ezeknek nem betudható) komponenseire bontva, 1986–1996
Egészségügy

Közoktatás

Felsőoktatás

Verseny
Összes
szféra alkalmazott

Relatív szórás
összesen
1986
0,48
1996
0,60
Változás
+0,13

0,49
0,46
-0,03

0,39
0,40
+0,01

0,39
0,42
+0,03

0,42
0,75
+0,33

0,42
0,72
+0,29

Külső relatív
szórás
1986
1996
Változás

0,29
0,25
–0,03

0,27
0,21
–0,07

0,26
0,22
–0,04

0,24
0,28
+0,04

0,14
0,21
+0,07

0,16
0,22
+0,06

Belső relatív
szórás
1986
1996
Változás

0,19
0,35
+0,16

0,21
0,25
+0,04

0,13
0,18
+0,05

0,15
0,14
–0,01

0,28
0,54
+0,27

0,27
0,50
+0,24

Év

Közigazgatás

Forrás: Bértarifa-felvételek

A 4.5. ábráról leolvasható, hogy a 4.5. táblázatban megfigyelt átlagos kereseti változások igen jelentõs eltéréseket takarnak. A megfigyelhetõ jellemzõik alapján hozzájuk hasonlókhoz képest valamennyi költségvetési ágazat
(szinte) valamennyi csoportjában csökkentek a keresetek. Ami ennél is fontosabb, minél magasabb kereseti kategóriáról van szó, annál nagyobb mértékû csökkenést tapasztalhatunk.
A közigazgatásban az alsó egyharmad relatív keresete nem, vagy csak nagyon kis mértékben csökkent, míg a felsõ egyharmadé a versenyszféra 0,9
tizedérõl 0,7 tizedére esett vissza. Az egészségügyben ugyanezt tapasztalhatjuk, csak még fokozottabb mértékben: a rendszerváltás elõtt a felsõ egyharmad relatív keresete nagyjából megegyezett a versenyszférában dolgozókéval, de annak 0,6 tizedére esett vissza 1996-ra. A közoktatásban és a felsõoktatásban az alsó egyharmad is érezhetõ veszteségeket szenvedett, a középsõ és a felsõ harmad relatív keresete pedig nagyjából hasonló mértékben
csökkent (0,85–0,95 századról 0,50–0,65 századra a közoktatásban, 0,75–
0,85 századról 0,50–0,65 századra a felsõoktatásban). 1996-ra minden költségvetési ágazatban jellemzõvé vált, hogy minél magasabb egy közalkalmazott, köztisztviselõ (megfigyelhetõ ismérvek alapján becsülhetõ) potenciális ter-
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4.5. ábra: A megfigyelhető egyéni jellemzőik szerint hasonló emberek relatív keresete (versenyszféra=1),
a versenyszférában megfigyelhető keresetek tíz emelkedő kereseti kategóriájában

Közigazgatás

Egészségügy

Közoktatás

Felsőoktatás

melékenysége, annál kisebb hányadát keresi annak, amit a hozzá hasonlóak a
versenyszférában kapnak.56
Igen érdekes törvényszerûséget olvashatunk ki ezekbõl a folyamatokból.
A potenciális versenyszférabeli kereseti eloszlás alsó harmadában leginkább
a kisegítõ (karbantartó, gépkocsivezetõ, adminisztrátor) foglalkozásúak helyezkednek el, akik valószínûleg hasonló munkát végeznének a versenyszférában is. Ehhez hasonlóan, a közigazgatásban dolgozók munkája valószínûleg általában is jobban hasonlít a versenyszférában dolgozók munkájá-
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56 A keresetek szerinti alsó, középsõ és felsõ harmad természetesen annak vizsgálatát jelenti,
hogy az adott költségvetési ágazatban dolgozókhoz hasonló
nemû, korú és iskolai végzettségû, versenyszférabeli alkalmazottak a versenyszféra kereseti eloszlásának alsó, középsõ vagy felsõ
harmadában helyezkednek-e el.
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hoz, mint az orvosoké vagy a tanároké. Esetükben a közszféra tehát inkább
„versenyzõ” helyzetben van, szemben az utóbbiakkal, akik máshol nem nagyon tudnák kamatoztatni speciális tudásukat. Rövid távon racionális kormányzati viselkedésre utal tehát, hogy az elõbbiek bére jóval kevésbé csökkent, mint az utóbbiaké: hiába kapnak kevés fizetést az orvosok, szakképzett ápolók vagy a tanárok, máshová úgysem igen tudnak menni.
Természetesen hosszútávon ez nem igaz, mert ha másutt nem, a pályaválasztási döntésnél ezek a költségvetési ágazatok is versenyeznek az értékes munkaerõért.

Következmények

57 A kifizetett keresetek összegét
legegyszerûbben a szektoronkénti
(bruttó) átlagkeresetek és a foglalkoztatottak számának szorzatával
becsülhetjük: ez a közszférában
1986-ban összesen 5309 millió
forint volt folyó árakon számolva, míg 1996-ban 30 949 millió
Ft volt. A versenyszférában ezt
rendre 28 670 és 141 024 millió
forintra becsülhetjük. A becslések
valószínûleg felfelé torzak, minthogy a kereseti adatok csak a teljes munkaidõs alkalmazottakra
vonatkoznak, a növekedés pedig
valószínûleg a becsültnél nagyobb
mértékû. Az alkalmazottak arányáról bõvebben lásd Kézdi
(1999).

A költségvetési szférában foglalkoztatottak arányának növekedése meghaladta relatív átlagkeresetük csökkenését. Durva becsléssel azt mondhatjuk,
hogy a közigazgatásban, az egészségügyben és az oktatásban 1986-ban összességében a versenyszférához képest 19 százalék volt a kifizetett bruttó keresetek összege, míg ez 1996-ra 22 százalékra nõtt.57 A versenyszférában dolgozók terheit ezek a folyamatok tehát megnövelték.
Ezzel egyidõben a közszférában foglalkoztatottak keresete jelentõs mértékben csökkent a versenyszféra hasonló munkavállalóihoz viszonyítva,
mégpedig minél magasabb (versenyszférabeli) keresetûekrõl van szó, annál
nagyobb mértékben. Ez – a versenyszférán belül drámaian megnõtt különbségekkel együtt – azt mutatja, amit mindennapi tapasztalataink alapján is tudunk: az igazán jó munkaerõ kereseti lehetõségei nagymértékben
megnõttek a közszférán kívül. A jobban konvertálható tudással, tapasztalattal rendelkezõk körében (jogászok, felsõfokú tanárok) ez minden bizonnyal
az értékesebb munkaerõ elvándorlásához vezet. A kevésbé rugalmas foglalkozások esetében (orvosok, ápolók) az elvándorlás nehezebb, ám a pályaválasztási döntéseken keresztül hosszútávon ugyanarra az eredményre számíthatunk. Mindez persze csak akkor érvényes, ha mindeközben nem változtak meg nagymértékben a munkakörülmények a versenyszférához képest,
úgy, hogy a megnõtt kereseti különbségek ellenére vonzó maradjon a közszféra alkalmazottjának maradni. Tudjuk, hogy a versenyszférában igencsak
megnõttek a követelmények, és hogy a közalkalmazotti, köztisztviselõi törvények éppen ilyen vonzó körülményeket voltak hivatottak létrehozni.
Nagyrészt empirikus kérdés annak eldöntése, hogy milyen mértékben módosítja mindez a fenti következtetéseket, úgy tûnik azonban, hogy ezek a
körülmények részben éppen a teljesítmény rovására teszik kellemesebbé a
közfoglalkoztatottak életét.
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4.4. Informális gazdaság
Sik Endre
Az informális (illetve a szocialista gazdaság idõszakában: a második) gazdaságban végzett munka mindig is izgatta a jövedelem- illetve munkaerõpiac
szabályozással foglalkozó szervezetek szakembereit. Ennek ellenére az informális gazdaságbeli bérek alakulását 1995 elõtt nem vizsgálták. Ekkor
került sor az informális gazdaság ellenõrzõ szervezeteiben dolgozó ellenõrök becslései alapján néhány, az informális gazdaság jellemzõ foglalkozásban a minimális és maximális bérek vizsgálatára (J.4.2. jegyzet és Sik és Tóth
1998). A vizsgálatot 1997-ben és 1998-ban megismételtük. 1998-ban a
TÁRKI Önkormányzati Adatbank harmadik hullámában a polgármesteri
hivatalok szakértõivel is megbecsültettük az adott településen elõforduló
három jellemzõ feketegazdasági munkakör minimális és maximális béreit.
(J.4.3. jegyzet). E két adatbázis tartalmaz információkat az informális gazdaság munkaerõ-allokációjának egy sajátos intézményérõl: az emberpiacnak az elterjedtségérõl is (Sik 1997, 1998). Egy ilyen emberpiac béreinek
alakulását egy éven keresztül (1995–1996 során) részletesen is megvizsgáltuk (J.4.4. jegyzet és Sik 1999b).
E becslések alapján úgy tûnik, hogy a kilencvenes évek közepén a legjellemzõbb informális gazdaságbeli foglalkozások béreinek alakulása romló
munkaerõpiaci helyzetet érzékeltetnek (4.7. táblázat). 1995 és 1998 között
a kõmûvesek esetében volt a minimális és maximális bér növekedése a legnagyobb. Esetükben három év alatt 50–60%-os volt a bérnövekedés, ami a
bérek reálértékének megõrzését eredményezte. Ellentéte ennek a piaci rakodók és az utcai árusok bére, ahol a teljes idõszak alatti növekedés 10–
20% között mozgott csupán. A mezõgazdasági és építõipari segédmunka
köztes helyet foglal el a maga 33–40%-os növekedési arányával.
4.7. táblázat: A legalacsonyabb és legmagasabb órabér* átlaga
a legjellemzőbb informális gazdaságbeli foglalkozásokban (forint)
Év

1995
1997
1998

min

max

min

max

Mezőgazdasági
napszámos
min
max

170
222
258

325
427
524

136
131
143

229
225
270

110
122
147

Kőműves

Piaci rakodó

189
207
262

Építőipari
segédmunkás
min
max

min

max

127
141
170

131
123
152

220
211
271

218
233
306

Utcai árus

* A béreket óra- vagy napibér formában tudakoltuk. Az utóbbi válaszokat átszámoltuk órabérre oly módon, hogy napi
hatórás munkaidõt feltételeztünk, ami a valóságosnál valószínûleg rövidebb, s ezért az órabért ezekben az esetekben
túlbecsültük.
Forrás: Ellenõr kutatás, 1995–1997. (J.4.2. jegyzet).

113

közelkép

58 A TÁRKI Önkormányzati
Adatbázisa segítségével 1998-ban
három feketemunka esetében
megbecsülhetõ az informális gazdasági bérek színvonala. Ha azt
feltételezzük, hogy az informális
gazdaság munkaerõpiacán dolgozók havonta 14 napot dolgoznak,
akkor a minimális és maximális
napibér középértéke alapján képzett átlagos napibérrel számolva
a kõmûves havonta 36,4 ezer forintot, a napszámos 16,8 ezer forintot, az építõipari segédmunkás
21,0 ezer forintot keresne. Ezzel
mindannyian elmaradnának a
formális gazdaság havi bruttó jövedelmeitõl, de a nettó jövedelem
akár több is lehet annál.

1995 és 1997 között a piaci rakodók és az utcai árusok minimális és
maximális órabéreinek átlaga még nominális értékben is csökkent. A segédmunkások (építõipari és mezõgazdasági egyaránt) bérei kb. 10%-kal
nõttek, ami elmaradt az infláció éves növekedési rátája mögött. A kõmûves
fekete munka bérnövekedése eltért a fenti trendtõl, amennyiben még 1995
és 1997 között is kb. 30%-os volt a bérnövekedés üteme.
A bérnövekedés üteme a minimumok esetében elmaradt a maximumok
növekedési ütemétõl, ami arra utal, hogy a feketemunka valamennyi foglalkozási csoportjában nõnek a bérkülönbségek. A bérnövekedési ütemek a
kõmûvesek és rakodómunkások minimális bérei kivételével mindenhol meghaladták az infláció ütemét. A legnagyobb a bérnövekedés az építõipari
segédmunkás és az utcai árus maximális bérei esetében történt.
Az informális gazdaságbeli béreket a formális gazdaság azonos foglalkozásai átlagbéreihez hasonlítani megtévesztõ lenne, mivel sem a munkaidõ,
sem a közterhek nem hasonlíthatók össze a két munkaerõpiaci szegmens
esetében.58 Megengedhetõnek látszik ugyanakkor a két szegmens hasonló
foglalkozásaira jellemzõ bérek trendjét és a foglalkozás közötti bérarányokat összehasonlítani. Ehhez – a Bértarifa-felvétel segítségével – a növénytermesztésben dolgozók, a segédmunkások és a kõmûvesek 1996 és 1998
közötti havi bruttó béreinek elemzése látszott a legalkalmasabbnak.
Az elsõ következtetés az, hogy a formális gazdaságban a kõmûvesek bérelõnye a növénytermesztõkhöz és a segédmunkásokhoz képest kisebb, mint
az informális gazdaságban. A kõmûvesek 1996-ban 25%-kal és 14%-kal
kerestek többet, mint a növénytermesztõk illetve a segédmunkások. Ez az
elõny 1997 és 1998 során enyhén csökken (1998-ban 21% és 12%). Ezzel
szemben a 4.7. táblázat adatai szerint a kõmûvesek minimális és maximális
órabérei 1995-ben a napszámosokénál 55%-kal és 72%-kal voltak magasabbak, s az építõipari segédmunkások órabérét is 34%-kal és 49%-kal haladták meg. Ez a formális gazdaságban tapasztalt bérkülönbséget nagymértékben meghaladó egyenlõtlenség még nõtt is 1998-ra. Ekkor az informális
gazdaságban dolgozó kõmûves minimál órabére már 100%-kal volt magasabb a növénytermesztõ minimál órabérénél. Ugyanez az arány a maximális órabérek esetében 71% volt. A kõmûvesek bérelõnye az építõipari segédmunkásokhoz képest is sokkal magasabb volt, mint a formális gazdaságban (34 és 49% 1995-ben, illetve 75% és 52% 1998-ban).
A formális gazdaságban a bérnövekedés üteme 1996 és 1997 között 13–
15%-os, 1996 és 1998 között 20–22%-os volt a kõmûvesek, napszámosok
és segédmunkások körében. E tekintetben tehát nincs nagy eltérés a formális és a informális gazdaság trendjei között.
Az informális gazdaságbeli béreket alakító tényezõket a TÁRKI Önkormányzati Adatbázisa segítségével vizsgáljuk. Ez három metszetben teszi lehetõvé a regionalitás elemzését: településtípus szerint (városok és községek,
utóbbiak nagyság szerinti bontásban), régiók szerint (Magyarország terüle-
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tét hat nagytérségre bontva) és határrégiók szerint (a KSH T-star 1996 évi
kistérségeibõl kialakítva, lásd Sik 1997a). Ezeken túl közelítõ változókat dolgoztunk ki, amelyek az adott település munkaerõpiaci helyzetét jellemzik. A
függõ változó a három foglalkozás informális gazdaságbeli maximális bére.
A megmagyarázott variancia kicsi, ami arra utal, hogy az informális gazdaságbeli bérek alakulása elsõsorban nem a település jellemzõinek függvénye. Az egyes változók hatását illetõen lásd 4.8. táblázat.
4.8. táblázat: A legmagasabb napibér átlagára ható tényezők a legjellemzőbb
feketemunkás munkakörökben (többváltozós lineáris regresszió*)
Kőműves
Város, nagyközség
Kisközség
Észak-Dunántúl
Dél-Dunántúl
Északi régió
Észak-Alföld
Dél-Alföld
Osztrák határrégió
Ex-jugoszláv határrégió
Ukrán határrégió
Román határrégió
Szlovák határrégió
Helyben dolgozók száma
Külföldi munkás van-e
Külföldre ingázó van-e
Belföldi ingázók aránya
Regisztrált munkanélküli (%)
Jövedelempótló támogatás (%)
Jövedelempótló támogatásban
sem részesülők (%)
Kiigazított R-négyzet

–
+
+
+
–
+
–
0,17
(2,0)
0,05
+
–
+
–
0,18
(2,0)
0,05
+
–
–
+
–
–
0,03

Mezőgazdasági
napszámos

Építőipari
segédmunkás

–
+
+
+
+
+
–
0,28
(4,4)
0,000
0,19
(3,1)
0,002
–
+
–
+

–
+
+
–
+
–
–
–

–
–
+
+
–

0,23
(3,3)
0,001
–
+
–
0,38
(4,0)
0,000
+
+
+
+
–

–
0,13

–
0,12

* Az elemzés csak azokra a településekre vonatkozik, ahol az önkormányzat szakembere
szerint elterjedt az informális gazdaságban végzett munka. A kõmûvesek esetében ez kb.
200, a mezõgazdasági napszámosok és építõipari segédmunkások esetében kb. 300
települést jelent. A nem szignifikáns változóknak csak az elõjelét tüntettük fel. A
szignifikáns változók esetében szereplõ számok rendre a béta-érték, a T-érték zárójelben, és a szignifikancia szint.
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A településtípus és a régió egyik foglalkozás esetében sem bizonyult szignifikáns erejûnek. A határrégiók hatása erõsebb a fenti két területi dimenzióhoz képest. Az osztrák és a jugoszláv határhoz közel dolgozni növeli az informális gazdaságbeli munka béreit (Sik 1999a). Az ukrán és a szlovák határrégióban élni ezzel szemben az informális gazdaságbeli munka bérét (enyhén) csökkenti.
A helyben dolgozók száma a helyi munkaerõpiac nagyságát fejezi ki. Látható, hogy minél nagyobb a helyben dolgozók száma, annál magasabbak az
informális gazdaság bérei, különösen az építõiparban. Ez az összefüggés értelmezhetõ a kínálat oldaláról (a több helyben dolgozó több alkalmi munka végzésére alkalmas és kész), és a kereslet oldaláról is (az a helyi gazdaság,
amely képes helyben munkaalkalmakat teremteni (megõrizni) az a feketemunka esetében hasonló igényekkel és kézséggel jellemezhetõ).
A külföldi munkások és regisztrált munkanélküliek léte és nagyobb aránya kis mértékben növeli, a jövedelempótló támogatásban részesülõk és a
már abban sem részesülõk arányának alakulása inkább csökkenti a bérek
maximumát, de ezek a hatások az adott mintaméret mellett statisztikailag
nem szignifikánsak.
A feketemunka sajátos elosztási formája az ún. emberpiac (Sik 1999b).
Emberpiac a magyar települések kb. ötödében található, általában a kocsmák környékén. Az emberpiaci bérek alakulásáról csak egy, a budapesti
Moszkva téren folytatott kutatás alapján tudunk valami keveset. Eszerint
1995–1996-ban a bér átlaga 1571 forint volt. Ez az bér a munkaadó elsõ
bérajánlatát átlagosan 10%-kal haladta meg, ami arra utal, hogy a munkavállalók nem nyertek sokat a béralku során (az esetek 4%-ban a munkavállalók kevesebbet, 43%-ában ugyanannyit kaptak, mint amennyi az elsõ
ajánlat volt). A szakmunkáért ajánlott bér 45%-kal haladta meg a segédmunkáért ajánlott bér színvonalát (1935 forint és 1329 forint).
A béralakulás regressziós elemzése szerint a segédmunka és a munka idõtartama minden bérmutató esetében bércsökkentõ hatású. Ez arra utal, hogy
munkaadó és munkavállaló egyaránt ismeri és elismeri az emberpiac bérmechanizmusának két alapszabályát: a) a segédmunka kevesebbet ér, mint
a szakmunka, b) a rövidebb ideig tartó munkát jobban meg kell fizetni (Sik
1983). A kialkudott bért a román származás erõsen csökkenti, ami nyilván
a rossz tárgyalási képességnek tulajdonítható, hiszen ilyen hatás sem az ajánlott bér esetében (ami a priori diszkriminációt jelentene), sem a kért bér
esetében (ami defenzív alkustratégiára utalna) nem mutatkozik.
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5. KERESETEK ÉS JÖVEDELMEK
A közgondolkodásban meggyökerezett nézet szerint a növekvõ tõkejövedelmek valamint a szociális transzferek és mellékjövedelmek miatt a rendszerváltozás idõszakában csökkent a fõmunkahelyi keresetek szerepe a jövedelmi egyenlõtlenségek meghatározásában. Egy ilyen változás hatással lehet
a munkaerõpiaci participációs döntésekre és befolyásolja a bérek ösztönzõ
erejét. Ez a fejezet a Magyarországra vonatkozó szakirodalom és szerzõk
számításai alapján áttekinti a munkavállalói keresetek és a teljes jövedelem
közötti kapcsolat alakulását a kilencvenes években (5.1. alfejezet). Az 5.2.
alfejezet az a kérdést vizsgálja, vajon nem torzítják-e nagymértékben a jövedelmi differenciálódásra vonatkozó eredményeket a fogyasztói árak (esetleges) réteg-specifikus eltérései?

5.1. Kereseti és jövedelmi egyenlőtlenségek
Szivós Péter, Medgyesi Márton
Egy adott jövedelem-komponensnek az összes jövedelem egyenlõtlenségeire gyakorolt hatása függ a részjövedelemnek az összes jövedelmen belüli
súlyától; az adott jövedelem-komponens egyenlõtlenségének mértékétõl;
végül attól, hogy az adott részjövedelem hogyan korrelál a többi jövedelemfajtával, ill. az összes jövedelemmel.59 A fejezet e logika mentén haladva
tárgyalja a keresetek és a háztartási jövedelem összefüggését. Elõször a jövedelmek és a keresetek ill. egyéb jövedelem-elemek egyenlõtlenségeit vizsgálja az átmenet során. Azután rátér a jövedelem szerkezetének tárgyalására, megvizsgálja, hogyan alakult az egyes jövedelem-komponensek aránya
az összes jövedelmen belül, itt is a keresetek szerepére helyezve a hangsúlyt.
Végül a keresetek nagysága és a háztartási jövedelem kapcsolatára tér ki, és
megvizsgálja ennek a keresetek és jövedelmek összefüggésének demográfiai
meghatározóit.
A tárgyra vonatkozó legfontosabb források Kattuman és Redmond (1997)
ill. Milanovic (1998, 1999) tanulmányai, amelyek egyenlõtlenségi indexek
felbontásával vizsgálják a különbözõ jövedelem-fajtáknak – köztük a kereseteknek – az összes háztartási jövedelem egyenlõtlenségére gyakorolt hatá-
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59 Például a szociális juttatások
csökkenthetik a jövedelmi egyenlõtlenségeket, hiszen bár eloszlásuk meglehetõsen egyenlõtlen a
különbözõ társadalmi csoportok
között, de a szociálpolitika céljaival összhangban a keresettel nem
rendelkezõ, vagy alacsony keresettel bíró csoportok felé irányulnak (negatív korreláció a keresetekkel, illetve az összes jövedelemmel). Általában azonban ez az
egyenlõtlenség-csökkentõ hatás
nem túl jelentõs, mert a szociális
juttatások részaránya az összjövedelmen belül kicsi.
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60 A jövedelmek mérésére többféle koncepció alkalmazható.
Egyrészt kérdés, hogy nettó, rendelkezésre álló jövedelemrõl beszélünk, vagy bruttó, adózás elõtti
jövedelmekrõl. Ugyancsak eldöntendõ kérdés, hogy éves, vagy
havi jövedelmeket mutatunk be.
Két további döntés a háztartás
létszámával függ össze. Az összes
háztartási jövedelembõl a benne
lakó egyének jólétét jellemzõ
mutató kiszámításánál figyelembe vehetjük a háztartás létszámából adódó méretgazdaságosságot.
Ezt úgy tesszük, hogy a második,
harmadik stb. háztartástagot egynél kisebb súllyal szerepeltetjük.
Az egyén jólétét mérõ ekvivalens
jövedelmet Ye=Y/Se képlettel számítjuk, ahol Y a háztartás összes
jövedelme, S pedig a háztartás
létszáma, e rugalmassági együttható. Döntést igények az is, hogy
minden háztartást egyszer szerepeltetünk az elemzésben, vagy a
jövedelmek személyi eloszlását
vizsgáljuk, tehát minden háztartástaghoz hozzárendeljük a háztartási jövedelmet (ezekrõl ld.
bõvebben Burniaux et al. 1998).
61 A Gini={(2/mn2)Siyi*i}{(n+1)/n)}, ahol n a sokaság létszáma, és i:=1…..n, továbbá yi az
i-edik egyén jövedelme, és m, a
jövedelmek átlaga. A Gini 0 és 1
közé esõ értékeket vehet fel, a nagyobb érték nagyobb egyenlõtlenségre utal. Az együttható a
többi indexhez viszonyítva kevésbé érzékeny az eloszlás szélein
bekövetkezett változásokra, tehát
relatíve az eloszlás közepére érzékeny (Burniaux et al. 1998).

sát Magyarországon az átmenet idõszakában. A szerzõk a KSH Háztartási
Költségvetési Felvételének (a továbbiakban HKF) adatait használják elemzéseikhez. Bár nem ilyen mélységgel, de részletes áttekintés ad Flemming és
Micklewright (1999) is, akik, akárcsak Milanovic (1998, 1999), átfogó képet próbálnak nyújtani a jövedelmi egyenlõtlenségek alakulásáról a volt szocialista országokban.
A Magyar Háztartás Panel (a továbbiakban MHP) adatbázisának a felhasználásával is születtek a jövedelemi egyenlõtlenségeket és a szegénységet
elemzõ tanulmányok (pl. Förster és Tóth 1997, Galasi 1998, Kolosi, Bedekovics
és Szívós 1998, Medgyesi, Szívós és Tóth 1998b, Szívós és Tóth 1998, Habich
és Spéder 1999), ill. a keresetek dinamikájára vonatkozó elemzések (Tóth
1997, Szivós és Tóth 1998a, Rutkowski 1999), de ezek egyikének sem volt
fõ célja a keresetek és a jövedelmek összefüggésének elemzése.
Ebben a fejezetben a két felvétel elemzéseinek eredményeit egymás mellé
helyezve, azt kiegészítve próbálunk képet adni a keresetek és jövedelmek
összefüggésérõl az átmenet éveiben. A nyolcvanas évek végére vonatkozóan
a HKF-ból állnak rendelkezésre adatok, míg az MHP és az azt folytató
Háztartás Monitor adatai alapján egészen a kilencvenes évek közepéig-végéig követhetõk nyomon a változások. A MHP ill. a Háztartás Monitor
felvételek közül az 1991/92 és 1997/98-as vizsgálati év adatai mellett az
1993/94-es évet, valamint az 1995/96-os évet is alaposabban vizsgáljuk, az
elõbbit a munkanélküliség tetõzése, az utóbbit pedig a Bokros-csomag közelsége miatt. Elõre kell bocsátanunk azonban azt, hogy a kérdõíves jövedelem-vizsgálatok általában az eloszlás legaljáról és legtetejérõl nem tudnak
hû képet adni. Ezt minden eredményünk értékelésénél figyelembe kell venni.
(A forrásokról lásd a J.5.1. jegyzetet.)

A keresetek és a jövedelmek egyenlõtlensége
A jövedelmek eloszlását60 az átmenet idõszakban vizsgáló valamennyi tanulmány megállapítja, hogy az átmenet során növekedtek a jövedelmi egyenlõtlenségek. A következõ táblázatokban a háztartási jövedelmek vizsgálatára alkalmas két felvételbõl számított jövedelem-egyenlõtlenségi mérõszámok láthatók. A HKF-bõl becsült mérõszámokat bemutató 5.1. táblázat
alapján látható, hogy a háztartási jövedelmek eloszlása egyenlõtlenebb volt
1993-ban, mint 1987-ben, de a differenciálódás folyamata nem volt töretlen: 1987 és 1989 között 1,2 százalékponttal, 1991 és 1993 között 3 százalékponttal növekedett a Gini-együttható61 értéke, a köztük levõ kétéves
periódusban valamelyest csökkenés következett be.
Ugyanezt az utat járja végig a kilencvenedik és a tizedik percentilis arányát kifejezõ P90/P10 mutató is. A percentilis mutatók alapján megfigyelhetõ az is, hogy míg a medián mind 1987-ben, mind 1993-ban 1,61 szerese
volt a tizedik percentilis értékének, addig az eloszlás felsõ részében megnöve-
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kedtek az egyenlõtlenségek.62 A MHP adatai is a Gini-együttható emelkedését mutatják a kilencvenes évek elsõ felében (ld. 5.2. táblázat), bár a Háztartási Költségvetési Felvételben ez az emelkedés határozottabbnak tûnik.63
5.1. táblázat: Ekvivalens háztartási jövedelem személyi eloszlása.
Gini-együtthatók és percentilis mutatók
Év

Gini1

1987
1989
1991
1993
1995
1997

0,22
0,23
0,21
0,24

Gini2
0,225
0,209
0,231
0,242
0,254

P90/P10

P90/P50 P50/P10

2,61
2,69
2,45
2,75

1,62
1,64
1,58
1,70

1,61
1,64
1,55
1,61

Forrás: Gini1, percentilis mutatók: KSH, HKF, ekvivalens (e=0,73) havi nettó jövedelmek személyi eloszlása alapján (Kattuman és Redmond 1997). Gini2: egy fõre jutó
háztartási jövedelmek alapján (Flemming és Micklewright 1999).

Ugyanebben az idõszakban a keresetek64 egyenlõtlensége folyamatos növekedést mutatott és mindvégig meghaladta az összes jövedelem egyenlõtlenségét. A MHP adatai alapján a fõmunkahelyi keresetek Gini-együtthatójának értéke az 1991/92-es 0,33-as értékrõl 1995-re 0,36-re emelkedett. A
keresetekkel nagyságrendileg megegyezõ és ugyancsak növekvõ egyenlõtlenségeket mutattak a különbözõ jövedelem-transzferek is ebben az idõszakban.
A vállalkozói jövedelmek egyenlõtlensége pedig az évtized közepére valamelyest mérséklõdött, majd újra jelentõsen megnõtt. A tõkejövedelmek eloszlása váltakozva, hol koncentráltabb, hol egyenlõbb eloszlást mutat.
5.2. táblázat: A különböző jövedelem-típusok Gini-együtthatói
1991/92
Összes háztartási jövedelmek
Főmunkahelyi keresetek
Tőkejövedelmek
Vállalkozói jövedelem,
alkalmi munka, másodállás
Tb jövedelmek, szociális juttatások

1993/94

1995/96

1997/98

0,29
0,33
0,67

0,30
0,36
0,71

0,29
0,36
0,64

0,28
0,37
0,71

0,65
0,36

0,66
0,36

0,64
0,39

0,72
0,37

Forrás: saját számítás a MHP és Háztartás Monitor alapján. Gini-együtthatók az adott
jövedelemfajtával rendelkezõk ekvivalens, éves, nettó jövedelmei (e=0,73) alapján.

Az aggregált egyenlõtlenségi statisztikák mellett az összes háztartási jövedelem ill. a keresetek rétegeloszlásának vizsgálata is igen informatív. Az MHP
adatai alapján az ekvivalens háztartási jövedelem személyi deciliseit képez-
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62 A jövedelem-eloszlás sûrûségfüggvényének becslésével Kattuman és Redmond (1997), illetve
Spéder (1999) ugyancsak kimutatta, az eloszlás tetején megnövekvõ különbségek fontosságát.
63 Az is látható, hogy a Háztartási Költségvetési Felvételét használó kutatások 0,20 és 0,24 között ingadozó Gini-együtthatót
becsültek, míg a Háztartás Panel
alapján magasabb, 0,28–0,29
közötti értékeket kapunk. Ez abból fakadhat, hogy a MHP-ben
jobb az eloszlás tetejének a reprezentáltsága, mint a HKF-ben
(Andorka-Ferge-Tóth 1997).
64 Keresetek (Milanovic 1999):
fõmunkahelyi bér, munkaadói
hozzájárulások (étkezési, gépkocsi, egyéb), kereset másodállásban. Keresetek (Kattuman és Redmond 1997): fõmunkahelyi bér,
munkaadói hozzájárulások (étkezési, gépkocsi, egyéb), borravaló,
kereset másodállásban, bér és profit jogi személyiséggel rendelkezõ ill. nem rendelkezõ társaságból, alkalmi munkából származó
kereset. Keresetek (MHP): fõmunkahelyi bér, munkaadói hozzájárulások (étkezési, gépkocsi,
egyéb), fõálláshoz kapcsolódó ritka jövedelmek (prémium, napidíj, újítási díj, végkielégítés,
egyéb).

közelkép

tük és ezekben vizsgáltuk az összes jövedelem és az egyes jövedelem-típusok
eloszlását. A Panel vizsgálat elsõ hullámában az alsó három tizedben összpontosult a jövedelmek 15,4%-ka, a középsõ négy tized a jövedelmek 35,2%át kapta, míg a felsõ három tized rendelkezett az összes jövedelem majdnem felével. Az 1993/94-es vizsgálati évben a tizedek ábrázolásával kapott
Lorenz-görbe, bár nem túl nagy eltéréssel, de a negyedik decilistõl kezdve a
két évvel korábbi alatt húzódott, ami a jövedelmi egyenlõtlenség korábban
is említett növekedését mutatja. Ebben az évben a felsõ három jövedelemi
tizedbe tartozók több, mint az összes jövedelem felét kapták (50,3%), tehát
részesedésük valamivel nagyobb volt, mint két évvel azelõtt.
A háztartási jövedelmeknél is markánsabb elmozdulás következett be a
fõmunkahelyi kereseteknek a jövedelmi tizedek szerinti eloszlásában. A felsõ három jövedelmi tized az összes kereset 55,5%-át kapta az 1991/92-es
vizsgálati évben, 1993/94-re azonban ez az arány 59,8%-ra emelkedett. Az
1993/94-es kvázi Lorenz-görbe mindvégig az 1991/92-es alatt halad és az
ötödik jövedelmi tizedtõl felfelé már jelentõsnek tûnik a két görbe közötti
eltérés. A késõbbi vizsgálatokban azonban nem látszik ilyen jellegû markáns különbség, a kvázi Lorenz-görbék egymáshoz közel húzódnak ill. metszik egymást. Összességében tehát úgy látszik, hogy a keresetek egyenlõtlensége 1987-tõl 1993-ig töretlenül és határozottan, 1993 után pedig kisebb mértékben emelkedett.
5.1. ábra: Jövedelmek és keresetek rétegeloszlása 1991/92-ben és 1993/94-ben

Forrás: MHP, saját számítás. Megjegyzés: ekvivalens háztartási jövedelmek és keresetek
(e=0,73). A deciliseket a nem nulla ekvivalens háztartási jövedelmek alapján képeztük.
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A jövedelmek szerkezete
A HKF adatai a keresetek arányának csökkenését mutatják. A nettó jövedelmeken belül Kattuman és Redmond (1997) szerint a nyolcvanas évek
végén majdnem héttized volt a keresetek aránya, ami 1991-re 63,9%-ra,
1993-ra pedig 56,2%-ra csökkent. Milanovic (1999) szintén a HKF adatai
alapján ezeknél alacsonyabb arányokat közöl. 1987-ben 60%-ra becsüli a
bruttó keresetek arányát, 1993-ban pedig az MHP-hez nagyon hasonló,
50%-os arányt közöl.65 A MHP adatai alapján a háztartások jövedelmi szerkezetében a kilencvenes évek elején a jövedelmek 48,8%-a volt fõmunkahelyi kereset és ez az arány az évtized közepére tovább csökkent.
Ezzel párhuzamosan megnövekedett a társadalombiztosítási és szociális
jövedelem aránya, amely az 1991/92-es vizsgálati évben a jövedelmek harminc százalékát tette ki, két évvel késõbb viszont már 36,2%-át. A tõkejövedelmek, vállalkozói profitok aránya 6–8% körül mozgott a vizsgált idõszakban és jelentõsen nem változott.
5.3. táblázat: Háztartási jövedelmek szerkezete (folyó áron)
1991/92
Forint
%
Főmunkahelyi jövedelem
Különmunka jövedelem
Mezőgazdasági kistermelés
Tőkejövedelem, nyereség
Társadalombiztosítási
jövedelem
Szociális jövedelem
Privát transzfer
Összesen

160 443
23 151
21 462
21 352

1993/94
Forint
%

48,8 195 744
7,0 29 037
6,5 16 110
6,5 28 156

1995/96
Forint
%

45,9 270 721
6,8 49 012
3,7 23 294
6,6 49 904

46,3
8,3
4,0
8,5

78 498 23,9 123 357 28,9 150 710 25,8
22 709
6,9 31 052
7,3 37 664
6,5
1 460
0,4
2 710
0,6
3 376
0,6
329 075 100,0 426 166 100,0 584 681 100,0

Forrás: Kolosi, Bedekovics és Szivós (1998). Éves, nettó háztartási jövedelmek.

Az MHP adatai alapján megvizsgáltuk a keresetek arányát a háztartási jövedelmeken belül az egyes jövedelmi decilisekben is. Az összes háztartás esetében a kilencvenes évtized eleje és vége között a jövedelemeloszlás negyedik
és a nyolcadik decilise közötti részében csökkent a keresetek aránya. Ha
csak az aktív korú háztartásfõvel rendelkezõ háztartásokat tekintjük (lásd
5.2. ábra), akkor viszont a nyolcadik decilisig minden tizedben megfigyelhetõ a keresetek arányának csökkenése, ráadásul ez a csökkenés azonos
mértékben érintett, úgy tûnik, minden decilist: az 5.2. ábra görbéi gyakorlatilag párhuzamosan haladnak.
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65 E különbségnek valószínû
oka, hogy Kattuman és Redmond
(1997) a keresetek közé számította az egyén által alapított gazdasági társaságból származó bért ill.
profitot.
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5.2. ábra: Főmunkahelyi keresetek aránya az összes jövedelmen belül
az aktív korú (18 és 60 év közötti) népességben

Forrás: MHP, saját számítás.
Megjegyzés: ekvivalens háztartási jövedelmek és keresetek (e=0,73). A deciliseket a nem
nulla ekvivalens háztartási jövedelmek alapján képeztük.

A keresetek arányának csökkenése kétféle hatás eredménye lehet: egyfelõl
függ a keresetek és teljes jövedelem viszonyától, másfelõl a keresõk számától. Az átmenet idõszakában Magyarországon nagymértékben visszaesett a
foglalkoztatás. Ez felerõsítheti a keresetek szóródásának növekedésébõl adódó
jövedelem-differenciáló hatást, amennyiben a kereseti eloszlás alján levõket érinti
inkább. Még súlyosabb a helyzet, ha a munkahely elvesztése ill. a keresõ korúak
inaktivitása koncentráltan jelentkezik a háztartásokban (Flemming, Micklewright
1999). Ennek eredményeképpen megnõ azon háztartások aránya, akik egy
foglalkoztatottal sem rendelkeznek, vagyis polarizálódik a foglalkoztatottság háztartások közötti eloszlása. Az 5.4. táblázat az MHP alapján mutatja
be a háztartások megoszlását az alkalmazottak száma szerint a kilencvenes
években. Az összes háztartáson belül az 1991/92-es vizsgálati évre jellemzõ
42,1%-hoz képest 5 százalékponttal növekedett az alkalmazottal nem rendelkezõ háztartások aránya az évtized végére. Jól láthatóan azonban, hogy
ez nemcsak a népesség öregedésének a következménye, hiszen a folyamat
végbement az aktív korú háztartásfõvel rendelkezõ háztartásokban is.
Az 5.4. táblázat adatai szerint az aktív korú háztartásfõvel rendelkezõ háztartások (18 és 60 év közötti háztartásfõ) 21,4%-ában nem volt alkalmazott háztartástag az évtized elején, és ez az arány folyamatosan növekedve
1997/98-ban 29,0%-ig emelkedett. Ezzel párhuzamosan mind az egykeresõs, mind a kétkeresõs háztartások aránya 4–5 százalékpontos csökkenést
mutat. A három vagy több keresõvel rendelkezõ háztartások aránya azon-
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ban már nem csökkent. Elmondható, tehát, hogy egyre egyenlõtlenebbül
oszlik meg a foglalkoztatottak száma a háztartások között. A személyek szintjén ez azt jelenti, hogy a teljes népességben 31,5-rõl 35,3%-ra növekedett
azoknak a személyeknek az aránya, akik alkalmazott nélküli háztartásban
laknak, míg az aktív korú népességben 20,1%-ról 24,5%-ra nõtt az ilyen
személyek aránya.
5.4. táblázat: Háztartások megoszlása az alkalmazottak száma szerint (%)
1991/92
1993/94
1995/96
1997/98
Alkalmazottak Háztar- Összes Háztar- Összes Háztar- Összes Háztar- Összes
száma
tásfő háztartás tásfő háztartás tásfő háztartás tásfő háztartás
Nincs
Egy
Kettő
3 vagy több
N

21,4
42,3
31,0
5,0
1356

42,1
32,3
22,1
4,0
2047

24,0
40,7
30,5
4,9
1311

44,4
30,7
21,3
3,6
1961

25,6
42,6
27,4
4,5
1275

44,8
32,5
19,5
3,2
1858

29,0
38,2
26,0
6,7
1329

47,5
28,9
18,9
4,8
1922

Forrás: saját számítás a MHP és a Háztartás Monitor alapján.

Az 5.5. táblázat a háztartások relatív jövedelmi helyzetét mutatja az alkalmazottak száma szerint képzett csoportokban. Látható, hogy bár arányuk
nõtt az összes háztartáson belül, az alkalmazottal nem rendelkezõ háztartások relatív jövedelmi pozíciója nem romlott, sõt mind az összes háztartás,
mind az aktív korú háztartásfõvel rendelkezõ háztartások esetében javult.
5.5. táblázat: Relatív jövedelmek az alkalmazottak száma szerinti csoportokban
1991/92
1993/94
1995/96
1997/98
Alkalmazottak Háztar- Összes Háztar- Összes Háztar- Összes Háztar- Összes
száma
tásfő háztartás tásfő háztartás tásfő háztartás tásfő háztartás
Nincs
Egy
2 vagy több
Összesen

0,73
0,99
1,17
1,00

0,77
1,08
1,27
1,00

0,71
0,99
1,19
0,99

0,78
1,07
1,28
0,99

0,74
1,00
1,16
0,98

0,78
1,08
1,25
0,98

0,77
0,98
1,16
0,98

0,81
1,05
1,24
0,98

Forrás: saját számítás a MHP és a Háztartás Monitor alapján.
Megjegyzés: ekvivalens háztartási jövedelmek (e=0,73) alapján az összetétel-hatások
kiszûrésével.66

A háztartások foglalkoztatottság szerinti polarizációjának hatását az egyenlõtlenségnek a foglalkoztatottak száma szerinti felbontásával határozhatjuk
meg. Ha a vizsgált népességet valamilyen ismérv szerint csoportokba rendezzük, akkor az MLD67 jövedelmi egyenlõtlenségi index felírható a népes-
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66 A háztartások alkalmazottak
száma szerinti megoszlásának változásából eredõ hatást úgy szûrtök ki, hogy mindig az 1991/92es vizsgálati évre vonatkozó megoszlást feltételeztük.
67 Az MLD (mean log deviation=átlagos logaritmikus eltérés)
index számítási módja: MLD=
(1/n)Siln(/myi), ahol n a sokaság
létszáma, és i:=1…..n, továbbá yi
az i-edik egyén jövedelme, és m a
jövedelmek átlaga. A mutató a
többi indexnél inkább érzékeny
a jövedelemeloszlás alján történõ
változásokra (Burniaux et al.
1998).
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ség-csoportok közötti egyenlõtlenség (a csoportok átlagjövedelmei közötti
eltérés) és a csoportokon belüli egyenlõtlenség súlyozott átlagának összegeként. Az összes egyenlõtlenségnek a csoportok közötti egyenlõtlenség által
kiadott részét tekinthetjük az adott ismérv által megmagyarázott résznek.
Ahogy az 5.6. táblázat is mutatja, a személyeknek a háztartásban lakó alkalmazottak száma szerint képzett csoportjai közötti egyenlõtlenség az MLD
indexszel mért jövedelmi egyenlõtlenségeknek kb. egytizedét magyarázta.
A legnagyobb részt 1993/94-es vizsgálatban mértünk, akkor mintegy 12%
volt az alkalmazottak száma alapján képzett csoportok közötti egyenlõtlenség részaránya. A 5.6. táblázatból látszik, hogy az alkalmazottak számának a
gyerekek számánál minden évben nagyobb, a háztartásfõ iskolai végzettségénél azonban kisebb az egyenlõtlenséget magyarázó ereje.
5.6. táblázat: Az MLD indexnek az egyes ismérvek által magyarázott része (%)
Év
1991/92
1993/94
1995/96
1997/98

Alkalmazottak
száma
11
12
11
10

Gyerekek
Háztartásfő
száma iskolai végzettsége
1
3
4
6

16
25
25
18

Forrás: saját számítás az MHP és Háztartás Monitor alapján. Éves, nettó ekvivalens
háztartási jövedelmek személyi eloszlása alapján (e=0,73).

68 Ez a felbontás tehát a jövedelmeket (Y) (ill. annak logaritmusát) különbözõ egyéni és háztartási jellemzõkkel magyarázó regressziós modellre épül. Egy magyarázó változó (xj) hatása
sj=bjs(xj)cor(xj,lnY) /s(lnY),
ahol bj a j-edik magyarázó változó regressziós együtthatója, a szórást, és cor pedig a korrelációt jelenti (Fields 1997).

Kattuman és Redmond (1997) azonban megjegyzi, hogy amikor csupán egyetlen ismérv hatását vizsgáljuk, figyelmen kívül hagyjuk, hogy a háztartások
(egyének) különbözõ ismérvei nem függetlenek egymástól. Például amikor
az iskolai végzettség által magyarázott részt számítottuk az elõbbiekben,
nem vettük számításba, hogy a magasabb iskolai végzettségûek nagyobb
valószínûséggel dolgoznak. Az 5.6. táblázatban látható arányok tehát összemossák az iskolai végzettség és a foglalkoztatás (és még sok egyéb tényezõ)
hatását. Ezért Kattuman és Redmond (1997) a Fields (1997) által javasolt
módszert alkalmazzák, amely a jövedelmeket magyarázó többváltozós regressziós modellre épül, és amellyel így a magyarázó tényezõk tiszta, a többi
tényezõtõl független hatása is számszerûsíthetõ.68 Ez alapján úgy találják,
hogy a háztartás inaktív tagjainak aránya egyre növekvõ részét magyarázza
az egyenlõtlenségeknek. 1987-ben a regressziós modell által magyarázott
szóródás negyven százalékát a háztartásfõ iskolai végzettsége okozta, továbbá a háztartásfõ munkaerõpiaci státusa és kora is jobban magyarázta a jövedelmek változékonyságát, mint az eltartottak aránya. Ez utóbbi tényezõ
szerepe 1993-ra azonban megnõtt, így az eltartottak aránya a háztartásfõ
iskolai végzettségével ill. munkaerõpiaci státusával egyenlõ magyarázóerõ-
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vel bírt. Az egyenlõtlenségek változását elemezve úgy találják, hogy az eltartottak aránya erõsen növelte az egyenlõtlenségeket 1987 és 1993 között,
igaz, ezt az iskolai végzettség és az életkor hatása kompenzálta (Kattuman és
Redmond 1997).

Kereseti szint és háztartási jövedelmek összefüggése
Ahogy már korábban is kifejtettük, egy adott jövedelem-típusnak az egyenlõtlenségekre gyakorolt hatása függ egyrészt saját eloszlásának egyenlõtlenségétõl, másrészt az összes jövedelmen belüli súlyától is. Az elõzõekben láthattuk, hogy a keresetek eloszlása egyenlõtlenebbé vált, ami növelõleg hatott a jövedelmi egyenlõtlenségekre, ugyanakkor megfigyelhetõ, hogy a
munkajövedelmek aránya csökkent a háztartások jövedelmein belül. Kérdés, mi ennek a két folyamatnak az együttes hatása? Ez a fejezet azt tárgyalja, hogy összességében a jövedelmi egyenlõtlenségek mekkora részéért felelõsek a keresetek egy-egy idõpontban, illetve, hogyan hatottak a kereset-eloszlásban bekövetkezett változások a jövedelmi egyenlõtlenségek változásaira. E kérdés megválaszolására is dekompozíciós eljárások eredményeit fogjuk bemutatni, amelyek azonban az összes jövedelem egyenlõtlenségét nem
népességcsoportok szerint, hanem jövedelem-típusok szerint bontják részekre. Jövedelem-típusok szerint felbontást a Gini-együttható69 és a relatív
szórás70 esetében végeznek leggyakrabban. Magyarország esetében az elõbbi
Milanovic (1999), az utóbbi Redmond és Kattuman (1997) tanulmányában
található meg.
5.7. táblázat: A Gini-együttható és változásának felbontása (%)

Összetétel változása
Kereset
Nem kereset jellegű privát
Nyugdíj
Egyéb transzfer
Interakció
Összesen
Gini

1987

1993

Változás: 1987–1993

–
72
20
13
–4
–
100
20,7

–
75
18
17
-10
–
100
23,0

–117
239
–26
61
–9
–48
100
2,3

Forrás: saját számítás Milanovic (1999) alapján. Egy fõre jutó nettó háztartási jövedelem.
Megjegyzés: Nem kereset-jellegû privát jövedelem: vállalkozói bér, nyereség, tõkejövedelem, privát transzfer (Milanovic 1999).

Mindkét elemzés kimutatja a HKF adatai alapján, hogy a keresetek döntõ
hatást gyakorolnak a jövedelemi egyenlõtlenségekre. Ahogy az 5.7. táblázat
mutatja, a Gini-együttható felbontása alapján, 1987-ben a háztartási jöve-
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69 A háztartási jövedelem Giniegyütthatója felírható az egyes
részjövedelmek koncentrációs
koefficienseinek súlyozott átlagaként, ahol a súlyok az adott jövedelem-fajtának az összes jövedelmen belüli arányát jelentik (lásd
Shorrocks 1982, Milanovic 1999).
A koncentrációs koefficiens az
adott jövedelem-típus Giniegyütthatójának és egy, a részjövedelem és az összes jövedelem
korrelációját kifejezõ tagnak a
szorzata. Ezzel a felbontási módszerrel az a probléma, hogy a koncentrációs együtthatók nem
egyenlõtlenségi mérõszámok és a
további feltételezések nélkül nem
egyértelmûen meghatározható az
egyes jövedelemfajták szerepe
(Cowell 1998).
70 A CV2 (coefficient of variation)
számítási
módja:
CV2=0,5var(yi)/2, ahol a var a
szórásnégyzetet jelöli, a többi jelölés a korábbiaknak megfelelõ.
A CV2 együttható tehát a relatív
szórás felével egyenlõ. Az egyszerûség kedvéért ezentúl relatív szóráson a CV2-et fogjuk érteni. Az
index a többi egyenlõtlenségi mérõszámhoz viszonyítva inkább érzékeny a jövedelemeloszlás tetején történõ változásokra. Az
összes jövedelem relatív szórása,
a variancia felbontásának jól ismert tulajdonságai alapján felírható az egyes részjövedelemek
relatív szórásinak, valamint az
egyes részjövedelmek korrelációját kifejezõ tagok összegeként.
Amennyiben minden részjövedelemhez hozzá akarjuk rendelni,
hogy a teljes egyenlõtlenségbõl
mennyiért felelõs, akkor ezt a korrelációs tagot fel kell osztanunk a
jövedelem-komponensek között,
amelyet a Shorrocks (1982) által
javasolt módon is megoldhatunk,
ekkor k részjövedelem hozzájárulása az összes egyenlõtlenséghez a
következõképpen számolható:
Sk=cov(Y, Yk)/m2, ahol cov a kovarianciát jelöli, Yk az adott részjövedelem, m pedig a jövedelmek
átlaga (Burniaux et al. 1998).
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delem egyenlõtlenségének 72%-át, 1993-ban 75%-át írhattuk a kereseteloszlás számlájára. A relatív szórás felbontása (5.8. táblázat) alapján a bruttó keresetek jövedelmi egyenlõtlenséget generáló szerepe ennél erõsebb: a
vizsgált idõszak elején és végén 100% volt a bruttó keresetek részesedése a
teljes egyenlõtlenségbõl, 1989-ben és 1991-ben pedig még ennél is nagyobb.
Amennyiben viszont a nettó kereseteket nézzük, tehát a bruttó keresetekbõl levonjuk a tb-hozzájárulás és a jövedelemadó értékét, alacsonyabb, a
Gini-felbontásból származókhoz hasonló értékeket kapunk. A nettó keresetek szerepének alakulásával kapcsolatban azonban eltérõ következtetések
vonhatók le a két tanulmányból. Míg a Gini esetében csak kismértékû változás figyelhetõ meg a vizsgált idõszak folyamán, addig a relatív szórás esetében határozottan csökkenõ tendencia figyelhetõ meg: 1991 és 1993 között 82%-ról 69%-ra csökkent a nettó keresetek szerepe a háztartási jövedelmek egyenlõtlenségének meghatározásában (Kattuman és Redmond 1997).
A különbség oka a korábban már említett eltérõ kereset-definíció lehet (ld.
64. sz. lábjegyzet), hiszen elvileg az egyenlõtlenség részjövedelmek szerinti
felbontásának a tárgyalt tanulmányok által használt módszere független a
használt egyenlõtlenségi indextõl (Shorrocks 1982).
5.8. táblázat: A relatív szórás és változásának felbontása (%)
1987 1989 1991 1993
Bruttó kereset
98 111 124
96
Mezőgazdasági kereset
7
3
3
5
Vállalkozói kereset
…
5
3
7
Tb, szociális jövedelem
–5
–5
–5
–2
Egyéb jövedelmek
11
11
13
27
Tb-hozzájárulás, jövedelemadó –11 –26 –38 –33
Nettó jövedelem
100 100 100 100
2
CV
0,098 0,115 0,087 0,126

Változás: 1987–1993*
89
-2
32
9
83
–110
100
0,028

* Saját számítás Kattuman és Redmond (1997) alapján. Ekvivalens havi háztartási
jövedelem személyi eloszlása alapján (e=0,73). Egyéb jövedelmek: kamatok és osztalékok, privát transzferek stb. (Kattuman és Redmond 1997).
Forrás: Kattuman és Redmond (1997)

A Gini-együttható felbontásánál látható, hogy a kereseti egyenlõtlenségek
mellett a nem kereset jellegû privát jövedelem nagyjából az összes jövedelem egyenlõtlenségének egyötödéért felelõs. A nyugdíjak egyre növekvõ
mértékben járulnak hozzá az összes egyenlõtlenséghez. Egyedül az egyéb
transzferek, döntõen a szociális juttatások azok, amelyek csökkentik az egyenlõtlenségeket, mégpedig egyre markánsabban. A relatív szórás felbontása
szintén jelzi a transzferek egyenlõtlenségeket csökkentõ hatását, de ennél is
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fontosabbnak mutatja az adók hatását: míg a transzfer-jövedelmek csak 5%kal, addig az adók 38%-kal csökkentették az egyenlõtlenségeket 1991-ben.
Megvizsgáltuk a kereseteknek a jövedelmi egyenlõtlenségek változásában
játszott szerepét is. A Gini-együttható felbontása alapján látható, hogy a
keresetek koncentrációs-együtthatójának növekedése önmagában a Giniegyüttható több, mint kétszer akkora emelkedését idézte volna elõ, mint
amekkora valójában végbement. A differenciáló hatást mérsékelte a keresetek arányának csökkenése, a nem kereset jellegû privát jövedelmek és az
egyéb transzferek egyenlõbb eloszlása, valamint az interakciós tag.71
A relatív szórásra vonatkozó számításokból az látható, hogy a keresetek a
ténylegesen bekövetkezett jövedelmi egyenlõtlenség-növekedés kilenc tizedéért felelõsek. Ugyancsak jelentõs az egyéb jövedelmek egyenlõtlenséget
növelõ szerepe, a vállalkozói jövedelmek hatása valamivel gyengébb. Az adók
és társadalombiztosítási hozzájárulások viszont jelentõsen visszafogták a jövedelmi egyenlõtlenség növekedését.
Egyéni szinten is megvizsgáltuk az alkalmazottak keresete és a háztartásuk összjövedelme közötti kapcsolatot. A keresetek illetve háztartási jövedelmek alapján képzett kvintilis-besorolások között 1991/92-ben 0,36, az
1993/94-es vizsgálati évtõl kezdve pedig ennél valamivel erõsebb, 0,41 körüli korrelációs együtthatót mértünk. Megvizsgáltuk azokat az alkalmazottakat, akik kereseti pozíciójukhoz képest alacsonyabb jövedelmi kvintilisbe
tartoznak: részarányuk az alkalmazottakon belül egyötöd körüli volt, végig
a vizsgált idõszakban.

71 A Gini-együttható változásának dekompozíciója háromféle
tényezõre bontja az index változását. Elõször is a jövedelem szerkezetének módosulása, a részjövedelmek változatlan egyenlõtlensége mellett befolyásolja az
index változását. A második hatást az egyes részjövedelmek
egyenlõtlenségének változása jelenti, az egyes jövedelem-komponensek arányát fixnek véve. Lehetséges azonban, hogy egy jövedelem-fajtának mind a részaránya, mind egyenlõtlensége változik, ilyenkor egy harmadik fajta
tényezõvel, ún. interakciós taggal
kell szerepeltetni a részarány-változásra esõ egyenlõtlenség-változást (Milanovic 1999).

5.9. táblázat: Keresetéhez képest alacsony háztartási jövedelemmel rendelkezők megoszlása
a gyermekek száma szerint (%)

A háztartásban élő
gyermekek száma
Nincs gyerek
Egy
Kettő vagy több
Összesen
N

1992
1994
1996
1998
Kevés
Összes
Kevés
Összes
Kevés
Összes
Kevés
Összes
jövedelem kereső jövedelem kereső jövedelem kereső jövedelem kereső
15,3
29,3
55,5
100,1
458

43,6
26,0
30,4
100,0
2021

16,8
26,7
56,5
100,0
352

45,7
23,9
30,4
100,0
1669

13,2
28,8
58,0
100,0
319

46,1
22,1
31,8
100,0
1522

Forrás: saját számítás a MHP és a Háztartás Monitor alapján.
Megjegyzés: ekvivalens háztartási jövedelem alapján (e=0,73).
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22,4
34,7
43,0
100,1
277

54,2
25,3
20,5
100,0
1357
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Az 5.9. táblázat tanúsága szerint közöttük mind a négy vizsgálati évben
jelentõsen felülreprezentáltak voltak a kettõ vagy több gyerekkel rendelkezõk. A relatíve alacsony ekvivalens háztartási jövedelemmel rendelkezõ keresõk között az átlagosnál több mint húsz százalékponttal magasabb a kettõ
vagy annál több gyerekes háztartásban élõk aránya mind a négy vizsgált
évben, sõt az egy gyermekes háztartásban élõk aránya is növekszik ebben a
csoportban. Ugyancsak felülreprezentáltak a keresetükhöz képest alacsony
háztartási jövedelemmel rendelkezõ keresõk csoportjában a 30 és 40 év
közöttiek és a legfeljebb szakmunkásképzõt végzettek.

Összegzés
A jövedelmek eloszlását vizsgáló tanulmányok egyetértenek abban, hogy
1987-tõl 1993-ig tartó idõszakban a keresetek eloszlása egyre egyenlõtlenebbé vált és a jövedelmek is koncentrálódtak. A jövedelmek eloszlása azonban a keresetekénél kisebb egyenlõtlenséget mutatott és az egyenlõtlenség a
vizsgált idõszak nem mindegyik részében emelkedett. 1993 és 1997 között
nem figyelhetõ meg további növekedés a jövedelmi egyenlõtlenségekben, a
keresetek egyenlõtlensége azonban csekély mértékben tovább nõtt. Az összes
háztartási jövedelem egyenlõtlenségének növekedése a vizsgált idõszak elsõ
felében azért volt mérsékeltebb, mert egyrészt csökkent a jövedelmeken
belül a keresetek súlya, másrészt bizonyos jövedelemfajták (nem nyugdíj
jellegû transzferek, nem kereset jellegû privát jövedelmek) egyenlõtlenségnövelõ hatása is mérséklõdött. A bruttó jövedelmek elemzése kimutatja az
adók jelentõs egyenlõtlenség-csökkentõ hatását is. Összességében azonban
az egész idõszakban jellemzõ, hogy a jövedelmi egyenlõtlenségekre a jövedelem-típusok közül a keresetek eloszlása volt a legnagyobb hatással, a keresetek hatásának idõbeli alakulását azonban különbözõképpen értékelik a
tárgyalt tanulmányok.

5.2. Torzítás a bérindexekben – a fogyasztás hatása
Gergely Zsombor

72 Ez a rész nagyban támaszkodik Gergely (1999) írására, amely
egyes társadalmi csoportok között
vizsgálja a fogyasztói árindexek
eltérésének lehetséges mértékét az
1990-es, 1992-es és 1994-es
években.

Ha a reálbér vagy reáljövedelem indexét úgy számítjuk, hogy a kívánt csoportosításban megbontott nominális indexeket a fogyasztói árindex-szel
defláljuk, akkor azzal a feltételezéssel élünk, hogy a pénz mindenkinél azonos módon értékesül, az egyes emberek fogyasztása lényegében megegyezõ
szerkezetû. Az alábbiakban az így elkövetett hiba lehetséges nagyságát vizsgáljuk, szem elõtt tartva, hogy ez torzíthatja az egyenlõtlenségekrõl alkotott
képünket.72
A széles körben használt átlagos árindexen kívül a KSH további kétszer három társadalmi rétegre számított adatot közöl, melyeket az 5.10. táblázat mutat. Bár a fogalmak pontos definícióját nem ismerjük, látható, hogy az „alacsony” és „magas” jövedelmû háztartások árindexei között minden évben
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pozitív eltérés adódik, ami csak 1993 után csökken 2%-pont alá, fél százalékpont közelébe. Több év együttes hatásaként a két szélsõ jövedelmi kategóriába tartozó (és a teljes idõszak alatt ott is maradó) háztartás között 1993-tól
1997-ig a nominális jövedelmek változatlanságát feltételezve 3,8 százalékos
különbség adódik. Az aktív-inaktív relációban ez az érték 4,9 százalék.
5.10. táblázat: A KSH által számított rétegárindexek, 1990–1997
1990

1993

1994

1995

1996

1997

Társadalmi réteg
Aktív háztartások
– ebből: 3+ gyermekkel
Inaktív háztartások
Lakosság összesen

128,8
129,4
129,5
128,9

122,3
123,2
123,4
122,5

118,5
119,0
119,8
118,8

127,7
127,4
130,4
128,2

123,6
123,4
123,8
123,6

118,2
118,4
118,8
118,3

Jövedelmi csoport
Alacsony jövedelmű
Közepes jövedelmű
Magas jövedelmű

129,8
128,8
127,8

123,6
122,7
121,6

119,4
119,0
118,1

129,2
128,5
127,5

123,2
123,7
123,6

118,5
118,5
117,9

Forrás: Magyar Statisztikai Évkönyv 1997

Az árindexek között jövedelmi helyzet szerint jelentkezõ különbségeket
Gergely írásában a fentinél finomabb bontásban követhetjük nyomon. Eredményei a hármas felosztásból kitûnõnél nagyobb, idõben csillapodó hatást
mutatnak. Az elsõ évben 3-, késõbb már csak 1%-pontnál valamivel több
az alsó és felsõ jövedelmi decilis árindexei közötti különbség. Kezdetben a
jövedelmi különbségek önmagukban is jól magyarázzák az árindexek eltérését, 1994-re ez az összefüggés (az 1%-os különbség megmaradása ellenére) majdnem eltûnik.
Az árindex szóródása a fogyasztási szokások eltérésének következménye.
Egy árindex akkor magas, ha a fogyasztási szerkezetben nagy súllyal szerepelnek a relatíve jobban dráguló cikkek. Az eltérések ezért idõben nem
állandók, és nem feltétlenül ugyanazt a szabályszerûséget mutatják. Az árindexet 1990, 1992 és 1994 alatt rendre az élelmiszerek, a háztartási energia és szolgáltatás, illetve az élelmiszerek és szolgáltatások fogyasztása növelte leginkább. Csökkentette viszont a tartós fogyasztási cikkek és élelmiszerek fogyasztása.
A fenti cikkek aránya a teljes fogyasztásban azonban nem csak a jövedelem függvénye. Egyes korosztályok vásárlása jellegzetesen eltérõ (idõsek
például ritkán vásárolnak nagy értékû javakat), és más lehet a különbözõ
környezetben élõ emberek reakciója az árváltozásokra (a városi szegényember
kiadásaiban a dráguló élelmiszer aránya egy idõ után nõ, hiszen tovább
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nem csökkenthetõ, míg faluhelyen inkább dönthetnek saját termelés, több
fõzés mellett). E két kiválasztott ismérv nyers73 hatását mutatja az X+1.
tábla. Jól látható mind a korcsoportok, mind a városi és a falusi életmód
közötti különbség. Fontos, itt nem megjelenõ eredmény az is, hogy a megyék, régiók közötti különbségek kisebbek, mint amit a településtípusok
között tapasztalunk (legfeljebb fél százalékpont mindhárom évben), és ami
mégis megjelenik, az nem követi a regionális egyenlõtlenségek semmilyen
ismert mintázatát.
5.11. táblázat: Árindex-eltérések az éves átlagtól
lakóhely és a háztartásfő korcsoportja szerint
1990

1992

1994

Településtípus
Budapest
Megyeközpont
Város
Község

+0,3
0,0
0,0
–0,1

–0,5
–0,4
–0,1
+0,3

+0,7
+0,4
+0,1
–0,3

Életkor
16–30
31–40
41–50
51–65
66–

–0,4
–0,2
–0,1
+0,2
+0,5

–0,8
–0,7
–0,4
+0,3
+0,6

0,0
0,0
+0,1
+0,1
+0,1

Forrás: Gergely (1999)

73 A különbségek a mindkét ismérvvel együtt mozgó jövedelem
hatásának kiszûrése után is szignifikánsak maradnak, és sem
irányt, sem nagyságrendet nem
váltanak (a szerzõ szóbeli közlése).

Az árindexek számításának alapja a háztartási költségvetés. Egyéni fogyasztási adatok nem állnak rendelkezésünkre, így egyes személyekre vonatkozó
árindexeket sem számíthatunk. Ha a fenti indexeket alkalmazzuk az egyének bérének deflálásához, akkor feltesszük, hogy az egyén fogyasztása a háztartásénak kicsinyített, arányos mása. Ezzel a túlzott megszorítással nem
csak a változatosság egy részét, de az életkor és a nem, két olyan tényezõ
hatását is elveszítjük, amely a bérek nagyságára, és változására is jelentõs
hatást gyakorol. A fenti eredmények tehát ezért a személyes árindexek különbségét alulbecsülik.
Egy-egy ismérv szerinti bontás helyett összetett fogyasztási-társadalmi
csoportokat használva a fentieknél nagyobb eltéréseket tapasztalunk. A
különbségek a gazdasági érvényesülés esélyei szerint (képzettség, kor, lakóhely, családi szerkezet) inkább „jó” és inkább „rossz” helyzetben levõ csoportok között rendre minimum 3–3,8, 3–3,2 és 2,6–3,2 százalékpontot
tesznek ki. Ezek a számok (különösen kumulálva az évek között) a reáljövedelmek jóval nagyobb divergenciáját eredményezik, mintha átlagos árindex-szel számolnánk.
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6. FELZÁRKÓZNAK-E A BÉREK IS EURÓPÁHOZ?
Ferenczi Barnabás
Az európai integráció elmélyülését, Magyarország felvételének közeledését
érzékelve sokan beszélnek a hazai bérszint európai szinthez való felzárkózásáról, sõt, felzárkóztatásáról. Kérdés, hogy lesz-e „autonóm”, alapvetõen piaci
folyamatok által meghatározott felzárkózás, és ha igen, az milyen okból és
mechanizmusokon keresztül valósulhat meg. Az alábbiakban ezért a hazai
bérek felzárkózásának lehetséges mozgatórugóit és csatornáit vesszük szemügyre.74 A bér-konvergencia fogalmát tágan értelmezve egyaránt vizsgáljuk
a jóléti szempontból releváns fogyasztói reálbérek, illetve a versenyképességi szempontból érdekes termékár-alapú reálbérek – reál-bérköltségek – várható alakulását. Mivel az elmúlt évtized, különösen a kilencvenes évek elsõ
felének hazai gazdasági folyamatait egyszeri, tranzíciós sokkok és nagyarányú strukturális változások dominálták, a múltbeli – sokszor hiányos és
módszertani problémákkal terhelt – adatok kevés közvetlenül hasznosítható információt hordoznak a jövõben várható folyamatokat illetõen. Ezért a
rendelkezésünkre álló adatok vizsgálata helyett a felzárkózási folyamatok
mozgatórugóinak és mechanizmusainak egy általános, stilizált elméleti
modell keretében való bemutatására koncentrálunk.75

A kiinduló helyzet
Vizsgáljuk meg, honnan számíthatjuk a felzárkózást, azaz milyen volt a hazai
bérszint a fejlett országokhoz képest a kilencvenes években. Az adatproblémák minimalizálása érdekében fókuszáljunk a hazai feldolgozóipari bérek
illetve bérköltségek külföldi valutában kifejezett értékének alakulására; fejlett országnak pedig tekintsük a szomszédos Ausztriát. Adataink szerint hivatalos árfolyamon a kilencvenes évek során a hazai feldolgozóipari bérszint
az osztrák szint negyedérõl annak hetedére esett. Az órabérköltségek tekintetében hasonló a helyzet: a kilencvenes évek végére 3 dollár körüli szintre emelkedõ hazai feldolgozóipari bérköltség még mindig csak az osztrák szint tizede
körül volt. A hivatalos árfolyamokból eredõ torzításokat vásárlóerõ-paritáson
számolt árfolyam-mutatók használatával lehet elkerülni. A Világbank által
publikált vásárlóerõ-paritásos árfolyamokat alapul véve a hazai és az osztrák
bérszintek különbsége még mindig jelentõs, bár a fentieknél kisebb, mivel
a forint leértékelt az „egyensúlyi”, vásárlóerõ-paritásos szinthez képest. Vásárlóerõ-paritáson a hazai órabérek a nyolcvanas évek vége óta az osztrák
szint 60 százalékáról a kilencvenes években annak mintegy ötödére estek.
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74 A fejezet anyagához fûzött
elõzetes észrevételeiért külön köszönet illeti Kovács Mihály Andrást (MNB).
75 A kilencvenes évek tranzíciós
munkapiaci folyamatait mutatják
be általában a Commander és
Coricelli (1995) kötet tanulmányai. A bér-konvergencia kérdéseihez ld. a kötetbeli Blanchard
et al. tanulmányt, továbbá Havlik
(1996) és Godfrey (1994) munkákat.
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6.1. ábra.: A magyar feldolgozóipari órabérek az osztrákhoz képest:
hivatalos és vásárlóerő-paritásos árfolyamon
%

60
Hivatalos
árfolyamon

Vásárlóerőparitáson
50

40
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Forrás: International Statistical Yearbook, 1999, ENSZ-UNIDO adatbázis.

Magyarország relatív helyzetét egyéb, témánk szempontjából fontos dimenziókban mutatja a 6.1. táblázat.
6.1. táblázat: Magyarország gazdasági mutatói Ausztriához képest
a kilencvenes években
Változó
Egy főre jutó GDP1
Tőkeállomány/GDP
Forint alulértékeltsége2
Bérszint1, 3
Egyéb terhek / bruttó bérek aránya1, 4
Egy alkalmazottra eső hozzáadott-érték1, 3
Teljes tényezőtermelékenység3
Egységnyi munkaerőköltség1, 3

Milyen időszakra Magyarország relatív helyzete (%)
1988–1998
1998
1989–1997
1988–1996
1990–95
1988–1996
1998
1991–1996

44
49
49
36
26
30
67
21

1 Vásárlóerõ-paritásos árfolyamon.
2 A hivatalos és a vásárlóerõ-paritásos schilling/forint árfolyam hányadosa: a forint
hivatalos árfolyama a vásárlóerõ-paritásoshoz képest átlagosan 49%-kal alulértékelt
volt.
3 Az adatok a feldolgozóiparra vonatkoznak.
4 Különbség százalékpontban. A foglalkoztatás közvetlen bérköltségen kívüli terhei a
bérekhez képest. Magyarországon ez 44–53%, Ausztriában 23–24% körül ingadozott,
a különbség tehát átlagosan 26 százalékpont volt.
Forrás: Darvas – Simon (1999) illetve OECD és Világbank adatok
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Várakozások
Milyen mechanizmusok vezethetnek a hazai bérszint nyugati átlaghoz való
felzárkózásához? Két megközelítés lehetséges. Egyfelõl kiindulhatunk abból, hogy Magyarország a közeljövõben teljes mértékben integrálódni fog
egy nagy európai szabadkereskedelmi övezetbe. Az Európai Unióhoz való
csatlakozási folyamatot, és általában a fejlett országokhoz való közeledést
tehát tekinthetjük úgy, mint egy erõteljes kereskedelmi nyitást ezen régiók
felé. Ekkor a bérszintek konvergenciáját a kereskedelmi kapcsolatok, alapvetõen az árucikkek mozgása határozza meg. Másfelõl kiindulhatunk abból is,
hogy a kilencvenes évek végére Magyarország külkereskedelmi integrációja a
fejlett európai országok viszonylatában – egyes közgazdasági modell-számítások szerint (Jakab et al. 2000), a fejlett európai országoknak a magyar
kereskedelemben játszott domináns súlya alapján – már elérte „egyensúlyi”
szintjét. Ezt feltételezve a bérek konvergenciáját nem annyira a külkereskedelmi nyitáshoz, mint egyéb tényezõkhöz – a gazdasági növekedés, technológiai konvergencia illetve a tõkebeáramlás folyamataihoz – köthetjük.
Tekintsük át röviden a bérszintek konvergenciája mögött álló különbözõ
elméleti meggondolásokat. A hagyományos külkereskedelmi érvelés szerint
a fokozódó kereskedelmi integráció az árucikkek és/vagy a munkaerõ szabad áramlásán keresztül vezet el a bérszintek konvergenciájához. Vegyük
elõször az árucikkek áramlását. A komparatív elõnyök Ricardo óta ismert
tanából következik, hogy a szabadkereskedelem helyettesítheti a termelési
tényezõk, így a munkaerõ nemzetközi mobilitását. A komparatív elõnyök
tétele szerint a szabadkereskedelem megteremtésével minden ország olyan
termékekre specializálódik, melynek elõállításában relatíve a többi országnál hatékonyabb. A külkereskedelmi integráció elmélyülése a Ricardo-féle
modell modern változatában (Hecksher-Ohlin modell) bér-konvergenciához vezet: a fejletlen országban a relatíve alacsony bérszint a relatív tõkeszegénységgel függ össze, a szabadkereskedelem viszont elõnyössé teszi a relatíve olcsóbb munkaerõben igényes termékek fokozott termelését, ami a munka
iránti kereslet növekedésén keresztül emeli a bérszintet. Ugyanezen érvelés
szerint a tõkében gazdag, magas bérszintû országokban csökkeni fog a bérszint, így a konvergencia – nemzetközileg immobil munkaerõ mellett is –
biztosított. A munkaerõ szabad áramlását bekapcsolva látni kell, hogy az
közvetlenül bér-konvergenciát eredményez, hiszen az alacsonyabb bérûbõl
a magasabb bérszintû országba áramló munkaerõ a tõkeszegény származási
országban emeli, a tõkében gazdag célországban pedig csökkenti a termelés
tõkeintenzitását, ami a bérkülönbségek eltûnéséhez vezet.
A hagyományos külkereskedelmi érvelés azonban nehezen egyeztethetõ
össze egyes valóságban megfigyelt jelenségekkel. A termékárakon keresztül
megvalósuló bér-konvergencia ugyanis immobil termelési tényezõket tételez fel, a munkaerõ szabad áramlásán keresztüli érvelés pedig immobil tõke
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és nemzetközileg mobil munkaerõ feltételezésére épül. Magyarország és a
fejlett világ integrációját ezzel szemben nemzetközileg nagymértékben immobil munkaerõ és szabadon áramló tõke párosa jellemzi. A fent bemutatott mechanizmusoktól tehát nem várjuk, hogy pontosan leírják a bér-konvergencia lehetséges menetét.76
Ha a külkereskedelmi érvelés nem igazít el a bér-konvergencia várható
mechanizmusait illetõen, forduljunk a nyitott gazdaságra vonatkozó neoklasszikus növekedési, illetve a reál-árfolyam irodalomban közismert meggondolások felé.77 A bérek nemzetközi konvergenciáját a közös valutában
kifejezett nominális bérszintekre értelmezzük, ami megegyezik a belföldi
reálbérszint reál-árfolyammal vett szorzatának:
1)

76 Természetesen nem zárható
ki, hogy az Európai Unióba integrálódó Magyarországról nagyarányú migráció indulna meg a
fejlett országok felé. Az empirikus irodalom szerint azonban ez
önmagában nem mindig járul
hozzá a bérszintek konvergenciájához. A Rappaport (1999) által
összefoglalt kutatások szerint a
munkaerõ áramlását csak kis részben magyarázzák a regionális bérkülönbségek. Fordítva, az is igaz,
hogy a nagyon különbözõ munkaerõ-mobilitással jellemezhetõ
régiók között is hasonlóan nagy
volt a jövedelem-konvergencia
sebessége, ami arra utal, hogy
nem a munkaerõ-mobilitás a
kulcs a jövedelmi konvergencia
megértéséhez.
77 Lásd Obstfeld és Rogoff
(1996), Halpern és Wyplosz
(1996) és Krajnyák és Zettelmeyer
(1997).
78 Feltevésünk szerint a termelõi árszintekre érvényes a vásárlóerõ-paritás gyengített, azaz relatív formája, ami nem maguk az
árszintek (“egy ár elve”), hanem
az árváltozások – hosszabb távon
teljesülõ – konvergenciáját fogalmazza meg.
79 A levezetést lásd Obstfeld és
Rogoff (1996), 4. fejezet.

W/CPI
CPI
W ,
×
=
W*/CPI* eCPI* eW*

ahol W a nominális bérszint, CPI a fogyasztói árszint, e a nominális árfolyam, és a változókhoz tett csillagok a külföldi országra utalnak. Fenti kifejezésünk a hazai és a külföldi fogyasztói reálbéreket veti össze, ami a bérkonvergencia jóléti megközelítésével áll összhangban. Emellett vizsgálhatjuk a versenyképességi összehasonlítást lehetõvé tevõ termékár- (PPI-) alapú reálbéreket is a (2.) kifejezés szerint:
2)

W/PPI
PPI
W
.
×
=
W*/PPI* ePPI* eW*

Látható, hogy megfelelõ reálárfolyam-mutatókat választva mind a fogyasztói, mind a termelõi reálbérek nemzetközi összevetése végsõ soron ugyanannak a – kifejezéseink jobb oldalán szereplõ – hányadosnak a vizsgálatát
jelenti. Így a bér-konvergencia – bizonyos egyszerûsítõ feltevések után –
három tényezõ függvénye. Ha feltesszük ugyanis, hogy a közös valutában
kifejezett termelõi árszintek viszonya, azaz a (PPI/ePPI*) hányados értéke
állandó,78 akkor a fennmaradó három vizsgálandó tényezõ a fogyasztói reálbérek, a termelõi reálbérek és a fogyasztói ár alapú reálárfolyam várható
alakulása.
Induljunk ki egy általános, stilizált modellbõl, amiben két terméket: kereskedelmi forgalomba kerülõ jószágokat és kereskedelmi forgalomba nem
kerülõ jószágokat különböztetünk meg, továbbá csak belföldön – régiók
illetve gazdasági szektorok között – mobil munkaerõt, illetve belföldön és
nemzetközileg egyaránt tökéletesen mobil tõkét tételezünk fel.79 Az egyszerûség kedvéért nevezzük a kétféle terméket – pontosabban: szektort – iparcikkeknek és szolgáltatásoknak.
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A termelõi bérköltségek konvergenciája
Ebben a világban a termelõi reálbér (reál-bérköltség) konvergenciáját az
iparcikkek elõállításának technológiája határozza meg: a teljes tényezõ-termelékenység 80 és a technológia tõkeintenzitása (a tõke/munka arány) várható alakulása határozza meg:
3)

W/PPI
= ƒ{TFPT,TFPT*,kT,kT*} ,
W*/PPI*

ahol a TFP a teljes tényezõ-termelékenység (Total Factor Productivity), k
a tõke/munka arány, a T pedig az iparcikkekre utal (Traded). A modellben
a konvergenciát erõsíti, ha a termelékenység-javulás üteme Magyarországon meghaladja a külföldét, illetve, ha emelkedik a hazai technológia tõkeintenzitása. Mit mondhatunk ezen folyamatok várható alakulásáról? Vegyük alapul Darvas és Simon (1999) becsléseit a hazai egy fõre jutó nemzeti
jövedelem osztrák szinthez való lehetséges felzárkózási pályáiról. A kiinduló állapotban, becslésük szerint, a kilencvenes évek végén a magyar teljes
tényezõ-termelékenység az osztrák szint mintegy kétharmadát érte csak el,
miközben az egy fõre jutó GDP – vásárlóerõ-paritáson – még a felét sem.
Számításaik szerint ahhoz, hogy az egy fõre jutó GDP 2030-ra az osztrák
szint 70%-ára zárkózzon fel, a következõ két évtizedben a hazai teljes tényezõ-termelékenység javulási ütemének évi 0,8–1 százalékponttal meg kell
haladnia az osztrák ütemet. Ez a következõ húsz évben mintegy évi 2,2–
2,4% hatékonyság-javulást jelent (bizonyos feltevésekkel a várható osztrák
folyamatokra). Annak fényében, hogy becslések szerint az elmúlt öt év átlagában a hazai hatékonyság-javulás évi üteme 3,4% körül volt, illetve hogy
felzárkózó országok hosszabb idõn is képesek a fejlett országokénál magasabb termelékenység-javulást produkálni, ez reálisnak tûnik.
A teljes tényezõ-termelékenység külföldet meghaladó ütemû javulása
mellett a hazai termelésben a tõke/munka arány emelkedése vezet el a munka-termelékenység, majd a bérek konvergenciájához. A különbözõ országok, régiók gazdasági növekedését vizsgáló kutatások alapján mára elfogadottá vált, hogy a termelés tõke-intenzitásának emelkedése együtt jár a gazdasági felzárkózással. Magyarországon minden mutató szerint a termelésben a tõke-input/munka-input arány alatta van a fejlett országokban szokásosnak. A feldolgozóiparban a tõke-input részesedése a GDP elõállításából 1996-os adatok szerint 27% alatt volt, amely arány a gazdaság többi
részét tekintve 33%. Ez arra a meglepõ tényre hívja fel a figyelmet, hogy
miközben a nem-feldolgozóipari ágazatokban a tõke részesedése megfelel a
szakirodalomban található egyharmados aránynak, a feldolgozóiparban a
mutató értéke kisebb, azaz a feldolgozóipar a többi ágazatnál kevésbé tõkeigényes technológiát használ. Ezt átmeneti jelenségnek tartjuk, hiszen a

135

80 A teljes tényezõ-termelékenység “tiszta” mutatója kiszûri a
munka vagy a tõke inputok fokozott igénybevételébõl származó látszólagos hatékonyság-javulást. Mivel ezt a gyakorlatban
nehéz mérni, inkább – a tõke/
munka arány emelkedésének pozitív hatását is tartalmazó – munka-termelékenység mutatót szokták publikálni illetve elemezni.
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feldolgozóipar – a szolgáltatásokhoz képest – a világ minden országában
tõke-intenzív technológiát használ. A tõkeállomány/GDP arányok vizsgálata is megerõsíti a hazai termelési technológiák tõke-intenzitásának várható, trendszerû emelkedésébe vetett hitünket. A Darvas és Simon (1999) által idézett kutatások szerint a fejlett országokban 3–4 körülire tehetõ a tõkeállomány/GDP arány, míg Magyarországra a szerzõk 2 alatti mutatót
becsültek.
Látható tehát, hogy Magyarország egyik komoly elmaradása a fejlett országoktól a tõke-intenzitásban van, így arra számítunk, hogy a felzárkózás
során jelentõs mértékben bõvülni fog az ország tõke-ellátottsága. Ennek
zárt gazdaságban egyedüli mechanizmusa a belföldi felhalmozás erõteljes
emelkedése lenne; nyitott országban azonban külföldi források igénybevételére is lehetõség van. Minden mutató szerint az elmúlt évtizedben Magyarországra jelentõs mértékû külföldi tõke áramlott. Adatainkból például
kitûnik, hogy 1993–97 között hazánkba áramlott az összes Közép-KeletEurópába érkezõ mûködõtõke (FDI) közel negyede. Az FDI termelési szerkezetre gyakorolt hatását mutatja, hogy a Világbank adatai szerint a csúcstechnológiát képviselõ termékkör aránya a feldolgozóipari exportban az
évtized elejét jellemzõ 20% alatti értékrõl 1997-re az osztrák szintet meghaladó közel 40%-ra ugrott. Egy másik mutató szerint 1993–1998. között
megduplázódott a külföldi tulajdon súlya a magyarországi vállalkozásokban: a nemzetgazdaság egészét tekintve 15%-ról 40%-ra, a feldolgozóipart
tekintve pedig 30%-ról közel 60%-ra emelkedett a külföldi tõke részesedése a jegyzett tõkébõl. Ennek eredményeképp 1988–1995. között lendületesen emelkedett a hazai exportorientált ágazatok tõke- és K+F intenzitása
(Oszlay 1999). Az erõteljes tõke-beáramlás hosszú távon a termelés tõkeintenzitásának erõteljes emelkedéséhez vezet. Ez a munka termelékenységének további javulásában jelentkezik majd, ami biztosítja a hazai reálbérszint és reál-bérköltségek fokozatos közeledését a nyugati szintekhez.

A reálárfolyam és a fogyasztói reálbérek konvergenciája
Korábbi formuláinkból látható, hogy a fogyasztói reálbérek konvergenciája
a termelõi reálbérek konvergenciájából és a reálárfolyam alakulásából származtatható. A termelõi reálbérek konvergenciáját a termelékenység-javulás
külföldinél fokozottabb üteme és a tõke-intenzitás emelkedése biztosítja. A
reálárfolyam várható alakulását illetõen az alapvetõ tendenciákat az ún.
Balassa-Samuelson hatás ismeretében vázolhatjuk. A Balassa-Samuelson hatás szerint amennyiben a külkereskedelmi forgalomba kerülõ iparcikkek
termelésében erõteljesebb a termelékenység-növekedés a szolgáltatásokhoz
képest, ez a szolgáltatások iparcikkekéhez vett relatív árának szisztematikus
emelkedéséhez vezet; feltéve, hogy a bérek belföldön, a tõke-hozadékok
pedig nemzetközi szinten is kiegyenlítõdnek. Mivel a fogyasztói árindex
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mind az iparcikkeket, mind a szolgáltatásokat tartalmazza, ezért a külkereskedelem által meghatározott árú iparcikkekhez képest dráguló szolgáltatások emelik a belföldi árszintet. Amennyiben a termelékenység-különbség
az iparcikkek és a szolgáltatások között (az iparcikkek javára) nagyobb belföldön, mint külföldön, a hazai valuta reálárfolyama trendszerûen felértékelõdik. A reálárfolyam a Balassa-Samuelson hatás egy általános modelljében az alábbi módon határozódik meg.81
4)

CPI
= (1–g)
eCPI*

ª

mN
¨TFPT–TFPT*©–¨TFPN–TFPN*© ,
mT

«

ahol g a fogyasztói árindexben a külkereskedelmi forgalomba nem kerülõ cikkek súlya, m a termelés munka-intenzitásának a mértéke a két szektorban (T és N ). A paraméterek hosszabb távon várható értékeit tekintve82
– és a formulát képzeletben differenciálva – adódik a következtetés, hogy
reálárfolyamunk felértékelõdik, ha Magyarország teljes tényezõ-termelékenységének növekedési többlete a fejlett országokhoz képest az iparcikkek terén
legalább akkora, mint a szolgáltatásokban. Ez arra világít rá, hogy Magyarország felzárkózása a fejlett világhoz a nemzeti jövedelem mutatói tekintetében elsõsorban a külkereskedelmi forgalomba kerülõ jószágok termelésében való termelékenység-javulás függvénye.
A reálárfolyam tranzíciós irodalma83 a klasszikus Balassa-Samuelson hatás mellett még további, ugyancsak tartós reál-felértékelõdést implikáló tényezõket említ. Ezek közé tartozik a fogyasztói árindex jelentõs felülbecslése új termékek bekerülése illetve a régiek javuló minõsége miatt; a korábban mesterségesen visszafogott szolgáltatások expanziója, ami átlagnál magasabb bérnövekedéssel jár; a munka határtermékét meghaladó „többletbér-komponens” hamar piacosodó szolgáltatásokban gyorsabb leolvadása
illetve az árliberalizáció. Noha a reálfelértékelõdés pontos mechanizmusait
és mértékét, azaz az egyensúlyi reálárfolyamot illetõen nincs egyetértés, mind
az általános – a gyorsan fejlõdõ országokban a Balassa-Samuelson hatásra
épülõ –, mind a tranzíciós országok sajátosságait explicit módon figyelembe vevõ modellek a magyar reálárfolyam hosszú távon is várható felértékelõdését vetítik elõre. Valóban, 1989 óta fogyasztói ár alapú reálárfolyamunk
mintegy 40%-kal értékelõdött fel Ausztriához képest úgy, hogy egyetlen
évet kivéve – 1995-öt – a felértékelõdés folyamatos volt.
Korábbi formuláink szerint, a termelõi árakra feltételezett relatív vásárlóerõ-paritásból következõen, ha a termelõi reálbérek konvergálnak és felértékelõdik a reálárfolyam, akkor a fogyasztói reálbérek is konvergálni fognak. Elemzésünk szerint tehát a jövõben a haza fogyasztói reálbérszint fejlett országokéhoz való konvergenciája várható. A konvergencia potenciális
csatornái a teljes tényezõ-termelékenység és a tõkeintenzitás emelkedése
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81 A formula levezetése megtalálható Obstfeld és Rogoff (1996),
210–212. old.
82 A külkereskedelmi forgalomba nem kerülõ jószágok fogyasztói kosárbeli súlyának értéke (1-g)
definíció szerint egynél kisebb
(Magyarországon a kilencvenes
évek végén 0,7 körüli volt). A
kulcs, hogy a relatív munka-intenzitásokról feltesszük, hogy
hosszabb távon Magyarországon
is teljesül az az összefüggés, hogy
a szolgáltatások munkaigényesebb technológiát használnak,
azaz a formulabeli relatív intenzitások értéke egynél nagyobb
(nem pedig 0,91, mint ahogy az
a hazai adatokból következik).
83 Elsõsorban Halpern és
Wyplosz (1996) és (1998), Grafe
és Wyplosz (1997) illetve Krajnyák
és Zettelmeyer (1997).
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nyomán várható külföldinél gyorsabb termelékenység-növekedés illetve a
reálárfolyam további felértékelõdése.
Összességében stilizált modellünk szerint a gazdaság autonóm folyamatai
önmagukban is a hazai bérszint fejlett országok szintjeihez való közeledésére mutatnak. A külföldi tõke beáramlása a termelékenység emelkedése, a
tõkeintenzitás fokozása, az árszintek közeledése és általában a gazdasági növekedés mind oda vezetnek, hogy hosszabb távon számíthatunk a hazai és a
nyugati bérszint közti hatalmas különbség csökkenésére. Ez a folyamat az
erõteljes tõkebeáramlás, ipari fellendülés és a reálárfolyam tartós felértékelõdése nyomán már megindult. Állami vagy más indíttatású beavatkozásra
a konvergencia érdekében nincs szükség – a bérek és keresetek esetében a
piac önmûködése biztosítja a felzárkózást.
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7. JEGYZETEK
J.1.1 A mérési hibát a legegyszerûbben a követezõképpen közelíthetjük, ha x és x*
kapcsolatát lineárisnak feltételezzük (ez a valóságban nem áll, v.ö. Kézdi [1998]):
x=g+dx*+v, ahol E[v|x*]=0 és Var[v|x*]=sv2

(1)

Tiszta mérési hiba esetén g=0 és d=1. Általánosságban a várható érték és a variancia:
E[x]=g+dE[x*]

(2)

Var[x]=d2Var[x*]+dv2

(3)

A feltételes várható érték, ha x függõ változó: E[x|z] és E[x*|z]. Az egyszerûség
kedvéért a feltételes várható érték lineáris közelítését tekintjük. Az elméleti modell:
x*=a+bz+u, ahol E[u|z]=0 és Var[u|z]= s2

(4)

Ekkor, E[b] = Cov(x*,z)/Var(z). (4) helyett azonban a következõ modellt becsüljük ha x és z lineáris regresszióját tekintjük:
x=a+bz+w

(5)

Célunk E[b] és E[b] viszonyának a vizsgálata. OLS becslés eredményeként
E[b]=Cov(x,z)/Var(z).
Cov(x,z)=Cov(g+dx*+v,z)=E[(g+dx*+v)z]–E[g+dx*+v]E[z]=
= dE[x*z]+E[vz]–dE[x*]E[z]=dCov(x*z)+E[vz]

(6)

Amennyiben E[vz] = 0, vagyis a mérési hiba véletlen (x*-tól független) komponense független z-tõl,
E[b]=dCov(x*z)/Var(z)=dE[b]

(7)

A feltételes várható érték, ha x független változó: E[y|x] és E[y|x*]. Az elméleti modell:
y=a+bx*+u, ahol E[u|x*]=0 és Var[u|x*]=s2

(8)

Ekkor, E[b]=Cov(y,x*)/Var(x*). (8) helyett azonban a következõ modellt becsüljük, ha y és x lineáris regresszióját tekintjük:
y=a+bx*+w

(9)

Célunk E[b] és E[b] viszonyának a vizsgálata. OLS becslés eredményeként
E[b]=Cov(y,x)/Var(x).
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Cov(y,x*)=Cov(y,g+bx*+v)=E[y(g+dx*+v)]–E[y]E[g+dx*+v]=
=dE[yx*]+E[yv]–dE[y]E[x*]=dCov(y,x*)+E[(a+bx*+u)v]=
(10)
=dCov(y,x*)+E[uv]
(3) alapján tudjuk, hogy Var(x)=d2Var(x*)+sv2. (9) OLS becslésének eredménye tehát:
E[b]={dCov(y,x*)+E[uv]}/{d2Var(x*)+sv2} Ò E[b]=
=Cov(y, x*)/Var(x*)

(11)

Amennyiben E[vu] = 0:
E[b]=dCov(y,x*)/{d2Var(x*)+sv2}=dE[b]Var(x*)/{d2Var(x*)+sv2} (12)
Amennyiben E[vu] = 0 és d=1, vagyis tiszta véletlen hiba esetén:
E[b]=Cov(y,x*)/{Var(x*)+sv2}=E[b]Var(x*)/{Var(x*)+sv2}

(13)

A mérési hiba hozzávetõleges becslése az 1998. évi jövedelemfelvétel mintáján. Részletesebb elemzést Kézdi (1998) tartalmaz, bár ott a mérési hiba következményei helyett közvetlenül az önbevallás eltérésének az okai képezik a vizsgálat
tárgyát. Magát a látens változót természetesen nem lehet megfigyelni, a becslés
során ezt a munkahelyrõl származó adat helyettesíti. Mint a tanulmány bemutatja, (1) lineáris specifikációját nem tekinthetjük korrektnek, a legkisebb
négyzetek módszerével készült becslés legfeljebb a nagyságrendek hozzávetõleges megállapítását teszi lehetõvé. A becslés esetszáma 17 263, R2=0,78. a legfontosabb paraméterek becslései: g=1096, d=0,65, sv=1106, Std(x*)=3190.
Tehát, Var(x*)/{d2Var(x*)+sv2}&1,85.
J.3.1 Az Országos Munkaügyi (Módszertani) Központ 1992-ig háromévente, azóta évente, általában májusban gyûjti az ún. Bértarifa-felvétel adatait. A minta
kiterjed a 20 (1994 után a 10) fõsnél nagyobb vállalkozásokra, valamint a költségvetési dolgozókra. A kvóta alapján kiválasztott vállalatokon illetve a költségvetési intézményeken belül hozzávetõlegesen 10%-os véletlen mintát vesznek a
teljes munkaidõs alkalmazottakból. A szóban forgó dolgozók személyes és kereseti adatain kívül számos, a telephelyre illetve a vállalatra vonatkozó információ is ismert. Az MTA Közgazdaságtudományi Intézetében az OMMK megbízásából rendszeresen elemzett, a vállalati válaszmegtagadást is figyelembe vevõ,
átsúlyozott minták 150–160 ezer esetet tartalmaznak.
A tanulmányban bemutatott táblák és ábrák jelentõs része az ún. szûk vállalati
szférára vonatkozik, nem tartalmazza a bankok és biztosítók adatait, elsõsorban
azért, mert a pénzügyi szférára vonatkozó vállalati szintû adatok egy része (például a termelékenység) nem mérhetõ a többi vállalatéval azonos módon. Az
eltéréseket jelezzük. Az 1993. évi hullámból csak a vállalati szféra adatai állnak
rendelkezésünkre. Ha külön nem jelezzük, akkor a regressziós eredmények az
alábbi specifikációból származnak. Függõ változó a május havi bruttó kereset
és az elõzõ évi prémiumok 1/12 része, logaritmusban. Függõ változók: • férfi;
• a munkaerõpiacon töltött idõ években (a kor és iskolai végzettség alapján becsülve) és ennek négyzete; • szakmunkás, középiskolát végzett, fõiskolát vagy
egyetemet végzett (referencia: általános iskolát végzett); • a telephely munkaügyi irodakörzetének második negyedévi regisztrált munkanélküli rátája loga-
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ritmusban; a ráta nevezõjében a 170 irodakörzet 1990. évi aktív népessége szerepel; • Budapest, falu (referencia: a telephely városban van); • 27 ágazati dummy
változó; • vállalatméret (11–20 fõs, 21–50, 51–300, 1001–3000 és 3001 fõsnél nagyobb, referencia a 301–1000 fõs vállalat); • termelékenység: az egy dolgozóra esõ anyag- és ELÁBÉ-mentes nettó árbevétel logaritmusa; • tulajdon:
többségi magán, többségi külföldi vagy vegyes tulajdonú a jegyzett tõke alapján (referencia: többségi állami, önkormányzati vagy szövetkezeti tulajdonú).
A becslések a legkisebb négyzetek módszerével készültek. A tanulmányban közölt paraméterek szignifikánsak 0,0001 szinten heteroszkedaszticitásnak ellenálló standard hibák alapján, a kisszámú eltérést jelezzük. Az itt hivatkozott
becslésekhez hasonló specifikációk eredményeit lásd például Kertesi és Köllõ
(1997, 1998a, 1999a, 1999b).
J.3.2 A Heckman-modellben a függõ változó a nettó órakereset természetes alapú
logaritmusa volt 1992-es fogyasztói áron. A magyarázó változók: • életkor (korév); • iskolai végzettség: legfeljebb 8 (referencia), szakmunkásképzõ, középiskola, fõiskola/egyetem; • beosztás: felsõ vezetõ, középvezetõ, alsó szintû vezetõ, beosztott diplomás szellemi, beosztott középfokú szellemi, beosztott egyéb szellemi, közvetlen termelésirányító, szakmunkás, betanított és segédmunkás (referencia); • vállalat tulajdonosi szerkezete: tisztán magán (referencia), tisztán állami, állami és magán; • ágazat: ipar, építõipar, mezõgazdaság, kereskedelem, közlekedés, pénzügyi szolgáltatás, egyéb szolgáltatás, egészségügy, kultúra és tudomány, állami közigazgatás, egyéb közigazgatás, egyéb ágazat (referencia); • lakóhely: Budapest (referencia), megyeszékhely, város, falu, tanya; • munkanélküliségi ráta: kistérségi, regisztrált, második negyedévi; • szelekciós korrekciós változó.
J.3.3 A simítási eljárás azon a feltevésen nyugszik, hogy a megfigyelt adatsor egy
szisztematikus és egy zaj-komponens összege. A zt sima tagot az eredeti xt adatsorból, a t meghatározott környezetébe esõ pontok mediánjának kiszámításával
határozzuk meg. A simítást ismételten alkalmazhatjuk, egészen addig, amíg az
egymást követõ lépések hatására a sima tag már nem változik. Az adott esetben
három eset szélességû, ismételt medián simítást alkalmaztunk, a végpontok simítás nélküli átvételével, lineáris Hanning-kiigazítással, a Stata 5.0. verzió „smooth
3RSSH” eljárását alkalmazva. (Lásd: Stata, Release 6, Reference Manual P-St,
Stata Press, College Station, Texas, 1999, 332–341. oldal). Az 3.6. ábrán közölt sima részhez az alábbi zaj-komponensek tartoznak:

141

közelkép
J.3.4 A becslések a Bértarifa-felvételben megfigyelt, az adott évben 300 fõnél többet foglalkoztató vállalatokra vonatkoznak. Az egyes munkaerõcsoportok részarányát az egyéni súlyok csoportbeli és vállalati összegének hányadosa alapján
határoztuk meg. A függõ változó az egy dolgozóra esõ, anyagköltség és ELÁBÉmentes nettó árbevételnek a logaritmusa: ln(Y/L). A függõ változók: ln (K/L),
az egy dolgozóra esõ nettó állóeszközérték logaritmusa; ln(L2/L), az idõs-iskolázott munkaerõ részarányának logaritmusa és ln(L3/L), a fiatal-iskolázott munkaerõ részarányának logaritmusa. Az életkori határt a mindenkori medián gyakorlati idõnél (21–22 évnél) vontuk meg. A becsült standardizált paraméterek
és a robosztus t-értékek:
1986
1989
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

ln(K/L)

ln(L2/L)

ln(L3/L)

aR2

Vállalatok száma

0,3465
(12,1)
0,3682
(14,09)
0,2151
(8,61)
0,3123
(8,76)
0,2777
(4,93)
0,3636
(9,00)
0,4422
(10,39)
0,4951
(12,34)
0,4601
(11,27)

0,2129
(8,84)
0,2132
(9,39)
0,0609
(2,21)
0,0860
(2,58)
0,0299
(0,88)
0,0903
(2,66)
0,0317
(0,86)
0,0339
(0,98)
0,0234
(0,75)

0,2398
(11,02)
0,1652
(7,55)
0,2242
(7,36)
0,2555
(3,20)
0,3317
(8,51)
0,2047
(6,10)
0,2716
(7,16)
0,2668
(6,90)
0,3110
(8,67)

0,4549

1616

0,2440

1572

0,1311

1193

0,2329

861

0,2597

723

0,2632

720

0,3573

693

0,4308

656

0,4408

685

J.4.1 A becslések az alábbi modellel készültek. Függõ változó a május havi bruttó
kereset és az elõzõ évi prémiumok 1/12 része, logaritmusban. Függõ változók:
• férfi; • fiatal-iskolázott (legalább középiskolát végzett, legfeljebb 22 évet dolgozhatott); • idõs-iskolázott (legalább középiskolát végzett, 22 évet vagy többet
dolgozhatott); • 16 régió-dummy (6 régió x 3 települési szint + Budapest);
• 27 ágazati dummy változó; • vállalatméret (11–20 fõs, 21–50, 51–300,
1001–3000 és 3001 fõsnél nagyobb, referencia a 301–1000 fõs vállalat); • termelékenység: az egy dolgozóra esõ anyag- és ELÁBÉ-mentes nettó árbevétel,
(mFt), logaritmusban; • tõkefelszereltség: az egy dolgozóra esõ nettó tárgyi eszközérték (mFt), logaritmusban.
1992 elõtt a vállalati tulajdonmegoszlásáról nincs információ. A J.3.1. jegyzetben ismertetett modelltõl való eltérést három megfontolás indokolta. (1) A
belföldi és külföldi cégek tõkefelszereltségében meglévõ nagy különbség, (2) Az
iskolázottság és életkor számbavételénél a 3.2. alfejezetben ismertetett termelékenységi becslésekhez hasonló osztályozás kialakítása (3) A regionális elhelyez-
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kedés pontosabb figyelembevétele. Hasonló specifikációt használó becslések
részletes eredményeit közli Kertesi és Köllõ (1999a). Az itt ismertetett modell
részletes eredményei a szerzõnél elérhetõk.
J.4.2 Ellenõrkutatás. A kutatásban azok a szervezetek vettek részt, amelyeknek
feladata az informális gazdaság valamely szeletének ellenõrzése. Ezek 1995-ben
a Közterület-felügyelet, a Budapesti Csarnok- és Piac Igazgatóság, a megyei
Munkaügyi Központok ellenõrzéssel foglalkozó csoportjai voltak. 1997-ben
ezekhez csatlakozott a Fogyasztóvédelmi Felügyelõség, a Szerencsejáték Felügyelet, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár és az APEH is. 1998-ban a
Szerencsejáték Felügyelet kimaradt, viszont részt vett a VPOP, az ORFK, és a
Nyugdíjbiztosító Ellenõrzõ szervezete. Ezen ellenõrzõ szervezetek terepen mozgó dolgozóit olyan szakértõknek tekintettük, akik az átlagos magyar állampolgárnál több információval rendelkeznek az informális gazdaságról – s nem csupán arról a területrõl, amelyen hivatásszerûen tevékenykednek. Az elemzés érvényességének legnagyobb korlátja az, hogy a kutatásban részt vevõ ellenõrzõ
szervezettõl visszakapott több mint 1500 kérdõív ugyan sokkal több, mint az
elõzõ két hullám során kitöltött kérdõívek száma (kb. 5–600), ennek ellenére a
kérdõívek nem reprezentálják az összes ellenõr véleményét, mivel az adatokat
nem súlyoztuk a szervezetek nem-válaszolóinak számát és területi megoszlását
„helyreállítandó”.
J.4.3 Polgármester-kutatás. 1998 tavaszán a Gazdaságvédelmi Koordinációs Bizottság és az Integrációs Stratégiai Munkacsoport felkérésére önkitöltõs kérdõívet juttatunk el az ország több mint háromezer polgármesteri hivatalához. Két
célt tûztünk ki magunk elé: megtudni, hogy létezik-e kgst-piac, illetve emberpiac az önkormányzat területén, s ha igen, mi jellemzi az informális gazdaság
ezen intézményeit.
Az adatfelvétel egy önkitöltésre alkalmas egyszerû kérdõív volt, igen hasonló
ahhoz, amit 1995-ben és 1997-ben már alkalmaztunk. A kérdõívet 1995-ben
kb. nyolcszáz, 1997-ben ezerkétszáz, 1998-ban ezer önkormányzat küldte
vissza. A visszakapott kérdõívek megoszlását régió, településtípus és a községek
esetében az állandó lakosok száma szerint az 1995. évi (jelenlegi legfrissebb)
hivatalos adatokkal összevetve azt látjuk, hogy az önkormányzatok 32%-áról
(ezen belül a városok 48%-áról, a nagyközségek 38%-áról, a közepes, illetve a
kisebb községek 35%-áról és 27%-áról) van információnk. A 32%-os visszaküldési arány önmagában sem rossz eredmény, de még fontosabb a városok és
a nagyobb községek magas visszaküldési aránya, mivel ezeken a helyeken a legvalószínûbb a kgst- és emberpiacok elõfordulása. Az elemzés elsõ lépéseként a
kapott válaszokból súlyozott mintát készítettünk, ami reprezentálja az 1995.
évi magyarországi települések összességét.
J.4.4 Moszkva téri emberpiac kutatás. A kutatás technikája a nem-résztvevõ megfigyelés volt. Ugyanaz a két képzett megfigyelõ végezte egész évben az emberpiac megfigyelését, miután elõzõleg maguk is részt vettek a megfigyelés elõkészítésében és technikájának kidolgozásában.
A megfigyelések idõpontjai (84 alkalom) 1995 áprilisa és 1996 márciusa között úgy voltak elosztva, hogy a reprezentatívak legyenek a megfigyelés napjára,
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az évszakra és a napszakra. Ez utóbbit három csoportba soroltuk: hajnal (6 óra
körül), reggel (8 óra körül) és délelõtt (10 óra körül). Egy-egy megfigyelés két
órán keresztül tartott. A megfigyelés kezdeti és végsõ szakaszában (ezek legfeljebb öt-tíz percet vettek igénybe) a Moszkva téren található munkavállalók számát, illetve a megfigyelés körülményeit (idõjárás, rendõrségi jelenlét) kellett
rögzíteni. A közbülsõ több mint másfél óra alatt két további feladata volt a
megfigyelõnek: a) 20–20 munkavállalót kellett véletlenszerûen kiválasztani és
megfigyelhetõ jellemzõiket rögzíteni, b) minél több tranzakciót (ajánlattevés,
alku, megállapodás, a tranzakcióban résztvevõk jellemzõi) kellett megfigyelnie.
J.5.1 A Háztartási Költségvetési Felvétel (HKF) 1987 és 1991 között 12 000
háztartásra, 1993-tól 8000 háztartásra kiterjedõ kutatás, amely részletesen vizsgálja a háztartások jövedelmeit és fogyasztását. A mintavételnél 1987 és 1991
között nem arányos kiválasztást alkalmaztak, amelyet a súlyozás sem korrigált
teljes mértékben, ezért Kattuman és Redmond (1997) újrasúlyozta a mintát,
Milanovic (1998, 1999) azonban ezeknél a felvételeknél a KSH által publikált
adatokból dolgozott. 1993-ban viszont a válaszmegtagadások miatti torzulást a
KSH által készített súlyok korrigálták. A felvételben a háztartásoknak (1987 és
1991 között két hónapig, 1993-ban egy hónapig) részletes fogyasztási és jövedelmi naplót kellett vezetniük. 1989-tõl kezdve a kérdezést következõ év elején
a válaszadóknak összesíteniük kellett éves jövedelmeiket és az utánuk fizetett
személyi jövedelemadót és TB hozzájárulást is megkérdezték tõlük, így a felvétel alapján lehetõség adódik bruttó és nettó jövedelmek vizsgálatára is.
A TÁRKI és a BKE Szociológia Tanszéke által vezetett Magyar Háztartás Panel (ezentúl MHP) kutatás fõ célja az volt, hogy végigkövesse a munkaerõpiac,
a jövedelmek eloszlásának és a szegénység alakulásának változásait az átmenet
éveiben. Az induló minta 2600 háztartásból állt, amely a magyarországi (nem
intézményi) háztartások reprezentatív mintája volt. Az induló panel minta
négy lépcsõs rétegzett mintavétellel jött létre. Az elsõ kérdezésre 1992 áprilisában-májusában került sor, a jövedelmi kérdések pedig az azt megelõzõ egy hónapra ill. egy évre vonatkoztak. A minta nagysága a panel-kopás jól ismert jelensége miatt folyamatosan csökkent, így a vizsgálatot 1997-ben be kellett fejezni. A következõ évtõl a Paneléhoz hasonló kérdõíven és módszertanon alapuló kutatásra kerül sor, azzal az egy (nem elhanyagolható) különbséggel, hogy
keresztmetszeti és nem panel-kutatásról van szó. A MHP és az azt követõ Háztartás Monitor vizsgálatban az egyéni kérdõívre válaszolóknak részletes jövedelemtáblát kellett kitölteniük, majd a háztartás legkompetensebb személye egy
háztartás kérdõívre is válaszolt, amelyben külön kérdések szerepeltek a háztartás-szintû jövedelmekre vonatkozóan. Minden kérdés az adózás utáni, nettó
jövedelemre vonatkozott.
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