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1. Bevezetés 

 
 
Bízvást állíthatjuk, hogy a 2002 szeptemberi ötven százalékos béremelésként jegyzett 

kormányzati politika a rendszerváltás Magyarországának legnagyobb hatású munkapiaci 

beavatkozások közé sorolható. Lehet, akkor járunk a legközelebb a valósághoz, ha a 

legfontosabb munkapiaci közpolitikának tekintjük, ami az utóbbi években történt.1  Hatására 

a magyarországi foglalkoztatottak több mint ötödének, az alkalmazottak közel 

egyharmadának egyik napról a másikra nőtt meg igen jelentősen a bére, amelynek lényeges 

hatása lehet mind a munkakínálatra, mind a keresletre.   

A béremelés bizonyára pozitívan hatott a munkaerő-kínálatra.  A közszféra három 

ágazatra koncentrálódik – oktatás, egészségügy és közigazgatás – és ezen ágazatokban a 

magánszféra súlya viszonylag kicsi.  Mivel a dolgozók egy részének humántőkéje többet ér 

ezekben az ágazatokban, mint máshol, a magasabb bér nagyobb munkaerő-kínálatot 

indukálhat azoknál, akiket végzettségük a közszférához köt. 

Fontos a béremelés a méltányosság szemszögéből is.  A közszférában dolgozók bérei 

messze elmaradtak a magánszférákban dolgozókétól minden foglalkozási és végzettségi 

csoportban. Az alacsonyabb végzettségűek jelentős részének bérévé a bérminimum vált a 

minimálbér-emelések következtében, ami ösztönzési problémákat is okozott. Ezen kívül a 

közszféra előnyben részesítheti a hátrányos csoportok munkavállalóit: a pályakezdőket, a 

nőket és az időseket.  Ha tehát a béremelés nagyobb részvételt indukál ezekben a 

kategóriákban, a béremelés közvetett hatásaként hátrányos helyzetű munkavállalók is 

munkához juthatnak. 

Pozitív hatás az is, hogy a oktatásban és egészségügyben dolgozók béreinek emelése 

közép- és hosszú távon pozitívan befolyásolja az egész népesség humántőkéjét: egyrészt 

                                                 
1 Csak a minimálbér 2001-02-es megduplázása volt hasonló fontosságú politikai döntés. 

 1 



csökkenti az elvándorlást ezekről a pályákról, másrészt pedig több fiatal dönthet úgy, hogy  

ezeket a pályákat választja.  Tehát a béremelés hosszú távú hatása az lehet, hogy mind a 

belépésnél, mind pedig a kilépésnél csökken a negatív szelekció ezekben az ágazatokban, 

amely valószínűleg komolyan sújtotta a költségvetéshez kötődő szakmákat. 

A kiáramló magasabb bérek többletkeresletet generálnak a piacon. Ennek 

következtében nőhet a fogyasztás, ami legalább rövidtávon magasabb gazdasági növekedést 

tesz lehetővé. Ugyanakkor a hírtelen megugrott fogyasztói kereslet csökkenti az ellenállást az 

áremeléssekkel szemben, így infláció gyorsító hatása is lehet. A két hatás egyenlege egyaránt 

függ a fogyasztói preferenciáktól és a makrogazdasági körülményektől, a gazdaság aktuális 

egyensúlyi állapotától. 

Az intézkedésnek azonban vannak egyértelműen negatív következményei is.  A 

béremelés nagyon megterheli a költségvetést, és ezért valószínűleg csökkenteni kell a 

közalkalmazottak számát.2  Ezen kívül a béremelésnek közvetett hatásai is vannak.  Mivel 

számos olyan szakmai képesítés van, amely birtokában mind a köz-, mind pedig a 

versenyszférában el lehet helyezkedni, a munkavállalók mérlegelik, hogy hol helyezkedjenek 

el.  A vonzó munkahely egyik legfontosabb ismérve pedig a bér.  Amennyiben a 

közszférában megemelik a béreket, és a magánszféra munkáltatói meg akarják tartani a jó 

munkaerőt, nekik is emelniük kellhet.  A béremelésnek ellentétes előjelű keresleti és kínálati 

hatásai vannak, ezért kizárólag egy empirikus kutatás állapíthatja meg, hogy pozitív, vagy 

negatív-e a béremelés hatása a versenyszféra foglalkoztatottságára. Az első lépés ennek 

meghatározásában annak a megállapítása, hogy a versenyszféra bérei milyen kapcsolatban 

állnak a közbérekkel.  Amennyiben a mobilitás kicsi a magán és közalkalmazottak között, az 

átszüremlő bérhatás is kicsi.  Amennyiben azonban a dolgozók egy része komolyan 

                                                 
2 A 122/2004 törvény megalkotása a közszférából elbocsátottak elhelyezkedési problémáinak csökkentésére, 
valamint a 2006-os országgyűlési választások utáni intézkedések a közalkalmazottak számának csökkentésére 
világos jelei a közalkalmazotti béremelés okozta feszültségeknek. 
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mérlegeli, és képes is a közszféra és a magánszféra között munkaadót váltani, akkor a 

közszféra béreinek szintje, valamint változása hatással van a versenyszféra béreire. 

A 2002-es béremeléshez hasonló nagyságrendű gazdaságpolitikai lépések nem csak 

közvetlenül, a közszférában fizetett magasabb bérek következtében kiváltott béremelésekkel 

befolyásolják a versenyszféra munkapiacát, hanem hatnak a versenyszféra munkapiacának 

működési szabályaira, a piaci szereplők viselkedésére is. A magyar munkapiacon amúgy sem 

alakultak ki még stabil, hosszú távra tervező viselkedési normák. Az ilyen váratlan akciók, 

ilyen mértékű hirtelen változások elbizonytalaníthatják a versenyszféra munkaadóit. Így a 

közszféra béremelésének nem csak közvetlen hatása lehet a versenyszféra béreire, és a 

magasabb béreken keresztül a foglalkoztatási esélyekre, hanem közvetett is: megváltozhat a 

vállalati bér- és foglalkoztatáspolitika, a munkahely-teremtés és –rombolás dinamikája. 

A munkapiac ilyen mértékű átalakulása természetesen a gazdaság számos további 

szegmensére is hatást gyakorol, részben közvetlenül: a háztartások megváltozott fogyasztói 

keresletén, a foglalkoztatási szint változásán keresztül, de számos közvetett következmény is 

lehet. Az állami bérek és foglalkoztatás növelésének közvetlen költségvetési egyenleg rontó 

hatása nyilvánvaló. Ugyanakkor léteznek fontos másodlagos hatások is, amelyek közvetve, a 

magánszektor béreinek növekedésén, illetve a fogyasztói kereslet növekedésén keresztül 

hatnak. Ezeket a gazdasági következményeket csak egy egységes szerkezetű egyensúlyi 

modell keretében lehet számba venni. De a versenygazdaság különböző szektorai nagyon 

eltérő kapcsolatban állnak a közszférával, mint ahogy a különböző képzettségű, humán tőkéjű 

munkavállalókat is eltérően érintik a munkapiaci folyamatok. Mindezt a heterogenitást is 

figyelembe kell venni, ezért a kutatás során kialakítottunk egy sajátos, a konkrét elemzés 

sajátosságait tükröző szerkezetet, ami reprezentálja a vállalatokat, a háztartásokat és a 

kormányzatot (költségvetést) érintő hatások együttesét. Modellszámításaink célja az, hogy a 

magyar gazdaságot leíró dinamikus makrogazdasági modellben megbecsüljük az állami bér 
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és foglalkoztatás változtatások hatásait és annak időbeli lefutását. A tanulmányban alternatív 

gazdaságpolitikai forgatókönyveket fogalmazunk meg, és szimulációs számításokkal 

határozzuk meg ezek aggregált hatását. 

A tanulmány szerkezete a következő: A második rész tárgyalja a közszolgálati és a 

versenyszektor bérei közti kapcsolatot, ez mutatja be a közszolgálati béremelés közvetlen 

hatását a vállalati bérekre. A harmadik rész bemutatja, hogyan, mennyiben változott meg a 

versenyszféra működése, viselkedési szabályai ebben az időszakban, részben a közszolgálati 

béremelés, részben pedig a makrogazdasági környezet átalakulásának következtében. A 

negyedik rész beilleszti ezeket a munkapiaci folyamatokat a gazdaság egy egyensúlyi 

modelljébe, amely egységes keretben, konzisztensen végigvezetve azok hatását a keresletre, 

árakra és pénzügyi folyamatokra. Végül az ötödik részben összefoglaljuk a kutatás fontos 

eredményeit. 
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2.  A közszféra béreinek hatásai a versenyszféra béreire és 

foglalkoztatottsági szintjére 

 

Habár a közbérek radikális megemelése egyik legfontosabb beavatkozás volt a munkaerőpiac 

működésébe, érdekes módon kevés elemzés született ennek hatásairól.  A Zárótanulmány 

ezen fejezete ezt a hiányosságot szeretné csökkenteni azáltal, hogy megpróbálja felmérni a 

közbéremelés hatását a versenyszférában dolgozók béreire.  Ezt a hatást általában nehéz 

megmérni, mivel a köz- és magánszektor elkülönül egymástól.  A két szektor más és más 

iparágakban tevékenykedik: a közszféra az államigazgatásban, egészségügyben és 

oktatásban, és ezekben az iparágakban a versenyszféra részesedése kicsi.  Ezért az elemzést 

nem lehet arra alapozni, hogy az iparágon belül a közszféra részesedésével mérjük a 

lehetséges bérhatásokat, amint ezt sokan megtették, amikor a szakszervezetek, illetve a 

külföldi vállalatok bérhatásait mérték a nem szervezett munkaerőre, illetve a hazai 

vállalatokra.3  Jacobsen (1992) a közbérhatásokat elemzi a versenyszféra béreire egyesült 

államokbeli adatokat használva, és foglalkozások szerint csoportosítja a dolgozókat.  Mi ezt 

nem tehetjük meg, mivel Magyarországon az szektorok iparági szegregációja miatt a 

foglalkozások struktúrája is nagyon különböző a két szektorban.  Az elemzésben inkább Katz 

és Murphy (1992) elemzésére támaszkodunk, ahol a szerzők szegmentált munkaerőpiacokat 

tételeznek fel, és ezeken elemzik a relatív bérkülönbségeket.  Mi is szegmentált 

munkaerőpiacokat tételezünk fel ebben az elemzésben, és ezeket végzettség, munkapiaci 

tapasztalat valamint foglalkozás szerint határozzuk meg.  A közszféra potenciális hatását 

pedig a közbérek tömegének az arányával mérjük a munkaerőpiaci szegmensben.  Azért 

használjuk ezt a változót, mivel a közbérek hatását mind a közszféra versenyszférához 

                                                 
3 A külföldi bérhatásokról lásd például Aitken  és szerzőtársai (1996) munkáját, a szakszervezetek hatásairól 
Vroman (1982) elemzését. 
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viszonyított relatív nagysága, mind pedig a bérek különbsége határozza meg, és mindkét 

tényező bennfoglaltatik ebben a változóban. 

A közbérátfolyás mérésében nagy szerepet játszik az is, hogy a közbérek hatását 

elkülönítsük egyéb gazdasági hatásoktól.  Ebben segít az ötven százalékos béremelés.  A 

vizsgált periódus közepén a közbérek lényegesen megemelkednek, és ennek hatása lehet a 

versenyszféra béreire.  Azonban a munkapiaci szegmensek között különbözően hatnak a 

közbérek, mivel a relatív bérek mások – egyes szegmensekben magasabbak, mint másokban, 

és ráadásul a közszféra aránya is különbözik szektoronként.  Ezért egyes szektorokban a 

közbérek nem hatnak a bérekre, és ezek arra szolgálnak a regressziókban, hogy kiszűrjék a 

közszolgálati béremelésen kívül történő hatásokat, például az átlagos béremelkedést, ami a 

közszférában is végbemegy.  Ezt a kvázikísérleti állapotot felhasználva, pontosabb 

becsléseket kapunk, mint abban az esetben, ha egy statikus állapotban elemezzük a 

bérhatásokat. 

Eredeményeink szerint a közbérek befolyásolják versenyszféra bérszínvonalát, és a 

hatás nem elhanyagolható.  Azokban a végzettségi kategóriákban pedig, ahol közbérek 

magasak a versenyszféra béreihez képest, az áthatás nagyobb. 

Miután meghatároztuk a bérátfolyás mértékét a köz- és a versenyszféra között, 

felhasználva a munkaerő-kereslet bérrugalmasságát elemző tanulmányok eredményeit, 

tárgyalhatjuk azt, hogy milyen hatása volt az ötven százalékos béremelésnek a 

versenyszférában alkalmazottak számának alakulására. 

A tanulmány következő részében az elemzéshez használt adatokat ismeretetem.  A 

következő részben a köz- és magánszféra közötti különbségeket, valamint a relatív bér 

alakulását 1998-2005 között.  Ezután a bérátfolyás mérését tárgyaljuk és a bérátfolyás 

hatásának elemzését regressziós technikákkal.  Az utolsó alfejezetben bemutatjuk a becslés 
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eredményeit és tárgyaljuk azt is, hogy milyen lehetett a béremelés hatása a 

foglalkoztatottságra a versenyszférában. 

 

2.1.  Adatok 

Az elemzéshez a bértarifa felvétel 1999 és 2005 közötti hullámait használjuk.  Azért 

választottuk ezt az időtávot, mert a közbéremelés 2002-ben történt, éppen a közepén ennek az 

időszaknak.4 Az adatbázis a köz- és a versenyszférában alkalmazott dolgozók véletlenszerű 

mintája, ahol a mintavétel a cégek telephelyén, illetve közintézmények szintjén történik.  

1999 és 2001 között a csak a teljes munkaidős dolgozók adatait gyűjtötték, 2002-től pedig a 

részmunkaidősökét is.  Az adatok nem tartalmazzák a fegyveres testületek hivatásos 

dolgozóit.  Az összes költségvetési intézmény benne van a célsokaságban, a mintavétel pedig 

teljes körű a központosított illetményszámfejtő rendszert alkalmazó intézményekben, a 

többiben pedig mintát vettek.  A mintavételi eljárás a születési dátumot használja, és minden 

olyan alkalmazottról kér adatokat, akik bármely hónap 5-én, 15-én vagy 25-én született.  

2002 és 2005 között az olyan intézményekben, ahol a részmunkaidősök száma nem haladja 

meg a tízet, az összes részmunkaidőben dolgozó adatait lekérdezik.  Az eredmény egy igen 

nagy minta, amint azt a 2.1. táblázat is bemutatja.  Az elemzésben részt vevő években 420–

540 ezer dolgozóról van adatunk.  Minden intézmény súlyokkal van ellátva, amelyek 

megadják a mintában és az intézményben szereplő fizikai és szellemi dolgozók arányát.  

Tehát a súlyok segítségével visszanyerhetjük az adatbázisban szereplő intézmények teljes 

sokaságát (feltéve, hogy a mintavétel véletlenszerű volt).  Az első táblázat második oszlopa 

                                                 
4 A bértarifa adatbázist az MTA Közgazdaságtudományi Intézet munkatársai megtisztították, harmonizálták a 
változókat és felsúlyozták az adatokat a nemzetgazdaság szintjére.  Köszönjük Köllő Jánosnak a munka 
levezetését, Bajnai Blankának, Bálint Mónikának és Szabó Zsuzsannának pedig a kitűnő kutatóasszisztensi 
munkát. 
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szerint a súlyozott mintaszám 560 ezer és 748 ezer dolgozó között van az évtől függően.  Ez 

az összes költségvetési dolgozónak legalább háromnegyede.5 

 

2.1 táblázat: dolgozók száma a köz- és versenyszférában 
 

 Közszféra Versenyszféra 
Év súlyozatlan súlyozott súlyozatlan súlyozott 
1999 422 930 646 026 107 527 2 008 767 
2000 420 765 589 098 126 713 2 050 853 
2001 417 379 560 171 129 280 2 080 565 
2002 452 743 626 112 135 842 2 066 561 
2003 525 735 669 427 149 395 2 151 043 
2004 535 563 748 666 165 923 2 147 947 
2005 541 266 696 771 181 662 2 148 597 

Forrás: Bértarifa adatbázis. 
 

A versenyszféra célsokasága kisebb, mint a közszféráé.  Elemzésünk első évében csak 

a legalább tíz főt alkalmazó vállalatokat kérdezték le, a többi évben ez a korlát ötre csökkent.  

A húsz főnél több dolgozót foglalkoztató vállalatok automatikusan belekerültek a 

célsokaságba, az ennél kevesebb főt foglalkoztatók közül pedig egy reprezentatív mintát 

vettek.  Hasonlóan a közalkalmazottakra, 2002-től részmunkaidős dolgozókról is gyűjtöttek 

adatokat, előtte csak teljes munkaidős dolgozók szerepelnek a mintában.  A húsz főnél 

nagyobb vállalatok esetében a vállalaton belüli mintavételi eljárás hasonló a költségvetési 

szférában alkalmazotthoz, azzal a különbséggel, hogy a fizikai dolgozók közül csak azokról 

gyűjtenek adatokat, akik bármely hónap 5-én vagy 15-én születtek, míg a szellemi dolgozók 

közül azokról is, akik 25-én.  Azokról a vállalatokról, amelyből csak mintát vesznek, az 

összes dolgozóról gyűjtenek adatokat.  A végső mintában 107-181 ezer dolgozó adatai 

vannak nyilvántartva, évtől függően. 

                                                 
5 Az összes dolgozó száma 800 ezer körül mozog, és ebből le kell vonni a fegyveres testületek hivatásos 
állományát.  Ennek számát nem tudjuk pontosan, és ötvenezerben becsültük meg.  Az esetek egy kis 
hányadában a súlyok hiányoznak, vagy kisebbek, mint 1.  Ilyenkor a súlyokat 1-ben határoztuk meg, vagyis nem 
súlyozzuk fel ezeket az eseteket. 
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Az adatbázis a vállalatok esetében is rendelkezik egy egyéni súllyal, amely a 

lekérdezett és az összes alkalmazásban álló fizikai és szellemi dolgozó arányát adja meg.  

Ezen felül a vállalatok is fel vannak súlyozva, mivel – a költségvetési intézményekkel 

ellentétben – nem az összes szerepel az adatbázisban.  Ezt a súlyt az APEH adatbázis 

segítségével képeztük, amely az összes kettős könyvelésű vállalatot tartalmazza, és nagyság-

iparág cellákban képeztük a súlyokat.  2003-2005-re az APEH adatok nem voltak 

hozzáférhetők, ezért ezekben az években feltételeztük, hogy a vállalati struktúra ugyanaz, 

mint 2002-ben (a méret szerinti súlyozás azért fontos, mert a mintába való bekerülés 

valószínűsége függ a nagyságtól).  A felsúlyozott elemszám kétmillió körül van minden 

évben, és megközelíti a nemzetgazdaságban dolgozó összes alkalmazott számát. 

 

2.2 táblázat: átlagbér a köz- és versenyszférában, az adatbázis és a 
hivatalos számok összehasonlítása 

 
 Közszféra Versenyszféra 

Év Adatok KSH Adatok KSH 
1999 72 980 72 069 84 830 76 271 
2000 84 495 80 013 90 370 87 023 
2001 97 107 97 112 103 433 101 169 
2002 118 861 121 452 107 640 115 752 
2003 150 505 148 790 119 807 125 739 
2004 164 884 156 446 134 606 136 798 
2005 167 922 168 774 148 254 147 794 

Forrás: Bértarifa adatbázis és KSH.  
Megjegyzés:  Súlyozott átlagok. 

 

Mivel az elemzés a béreket tárgyalja, érdemes megnézni, hogy a keresetváltozó az 

adatbázisban hogyan viszonyul a hivatalos, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által 

publikált adatokhoz.  A kereset egyenlő az adott év májusi bruttó keresetével, amelyhez 

hozzáadjuk az előző év prémiumok, jutalmak 1/12-ed részét (itt a feltevés az, hogy a 

dolgozók prémiumai nem változnak számottevően az előző évhez képest).  A 2.2 táblázat 

bemutatja az adatbázisból nyert változót és a KSH által publikált második negyedévi béreket.  
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A két átlagbér nagyon hasonlít egymáshoz és ez megerősíti azt a hipotézist, hogy a 

mintavétel reprezentatív, és az adatok nem hibásak.  

 

2.2 . Változók bemutatása, a béremelés hatásai a relatív bérekre 

Empirikus elemzésünket a köz- és magánszféra közötti különbségek bemutatásával 

kezdjük.  Azokat a változókat tárgyaljuk itt, amelyeket majd használni fogunk a regressziós 

elemzésben.  A 2.3. táblázatban a két szféra munkaerejének összetétele látható nem, 

legmagasabb iskolai végzettség és munkaerő-piaci tapasztalat szerint az összes elemzett évre.  

Mindegyik változóból az látszik, hogy különböző dolgozók tevékenykednek a köz- és a 

magánszférában.  A versenyszférában 60 százalék a férfi dolgozó, a közszférában viszont a 

nők vannak többségben, mivel csupán 25 százaléka férfi a munkaerőnek.  Az átlagos dolgozó 

3-4 évvel idősebb a közszférában.  A közszférában 1999-ben dolgozók egyötödének 

legmagasabb iskolai végzettsége legfeljebb nyolc osztály volt, amely nagyon hasonló az ilyen 

dolgozók versenyszférában fellelhető arányára.  Szakmunkás csupán tíz százalékát teszi ki a 

közalkalmazottaknak, a versenyszférában pedig több mint egyharmadát.  Az érettségivel 

rendelkezők hasonló arányban vannak a két szektorban (28,8 és 32,4 százalék), felsőfokú 

egyetemi végzettséggel rendelkezők pedig a közszférában vannak túlsúlyban, mivel ez a 

kategória kiteszi a dolgozók 40 százalékát, míg ez az arány a versenyszférában csupán 11 

százalék.  Az elemzett periódus végére mindkét szektorban esett az képzettség nélküliek 

aránya (a közszférában 6, a versenyszférában pedig 2,5 százalékpontot).  A többi végzettségi 

kategória aránya nagyjából egyformán nőtt a versenyszférában, a közszférában pedig a 

érettségizettek aránya nőtt meg jócskán (4,5 százalékponttal), és a felsőfokú végzettségűek 

aránya is nőtt valamelyest (2 százalékpontot).  Az átlagos munkapiaci tapasztalat6 valamivel 

                                                 
6 Hasonlóan az adatbázisok többségéhez, az adatok nem tartalmazzák a valós munkapiaci tapasztalatot.  A 
szakirodalommal megegyezően képezzük a potenciális munkapiaci tapasztalatot, amely egyenlő: a dolgozó kora 
mínusz a iskolában töltött évek száma mínusz hat. 
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nagyobb a közszférában, és folyamatosan nő, 1999-ben 23,4 év, 2005-ben már 25,3 év.  A 

versenyszférában a periódus kezdetén 21,5 év az átlagos dolgozó munkapiaci tapasztalata, és 

itt és nő valamelyest, és eléri a 22,8 évet 2005-ben.   

 

 

2.3 táblázat: a köz- és magánszféra munkaerejének összetétele 
 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Nem (férfi)  
Közszféra 26,4 26,8 25,5 25,9 25,7 26,2 25,6 
Versenyszféra 59,8 60,1 60,3 58,8 56,9 59,2 59,1 
Kor (év)  
Közszféra 41,7 42,2 42,6 43,3 43,7 44,0 44,3 
 (10,1) (10,1) (10,2) (10,5) (10,6) (10,6) (10,5) 
Versenyszféra 39,2 39,2 39,4 39,6 41,6 40,6 40,6 
 (10,7) (10,8) (10,9) (11,0) (11,4) (11,4) (11,4) 
Munkaerő-piaci tapasztalat 
Közszféra 23,4 23,5 23,9 24,6 24,8 25,2 25,3 
 (10,8) (10,8) (10,9) (11,3) (11,4) (11,4) (11,3) 
Versenyszféra 21,5 21,8 21,9 22,4 24,2 22,9 22,8 
 (11,0) (11,1) (11,2) (11,1) (11,7) (11,6) (11,6) 
Végzettség Közszféra 
8 osztály vagy kevesebb 20,4 15,9 16,0 15,3 15,9 15,2 14,3 
Szakmunkás 10,5 11,9 11,6 10,8 10,8 10,9 10,4 
Érettségi 28,8 30,4 29,4 30,9 30,9 33,5 33,2 
Felsőfokú 40,3 41,8 43,0 43,0 42,3 40,4 42,1 
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 Versenyszféra 
8 osztály vagy kevesebb 21,1 20,0 19,2 13,9 16,7 18,4 17,7 
Szakmunkás 35,3 36,2 35,3 33,2 32,4 36,0 36,2 
Érettségi 32,4 32,5 33,5 38,1 36,0 33,0 33,0 
Felsőfokú 11,2 11,2 11,9 14,7 14,9 12,6 13,1 
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Megjegyzés:  Súlyozott átlagok.  Sztenderd hibák zárójelben a folytonos változók esetében. 
 

A 2.4. táblázat a munkaerő foglalkozások szerinti összetételét mutatja.  A 

közszférában az időszak első éveiben valamivel alacsonyabb a vezető beosztású dolgozók 

aránya, mint a versenyszférában.  2002-2003-ban nagyon megugrik a vezetők aránya a 
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versenyszférában, utána pedig visszaesik a közszféra 8 százalékos szintjére.7   A 

közszférában a felsőfokú képzést igénylő, önálló munkát végző foglalkozások vannak 

túlsúlyban, mivel a foglalkozások egyharmada ehhez a kategóriához tartozik, de az egyéb 

felsőfokú sem marad el ettől lényegesen, ennek aránya 27-28 százalék, évektől függően.  

Kissé meglepő az, hogy az iroda, ügyvitel kategóriában nincs sok közalkalmazott (6-8 

százalék csupán).  Mezőgazdasági és ipari dolgozók kevesen vannak, de a képesítés nélküliek 

aránya magas (13-14 százalék).  A versenyszférában a tudás önálló alkalmazását nem igénylő 

felsőfokú végzettségűek sokkal többen vannak mint azok, akik önállóan kell dolgozzanak 

(14-17 illetve 4,5-5,5 százalék).  A munkások legnagyobb aránya pedig az iparban és 

építőiparban tevékenykedik szakmunkásként (22-28 százalék).  Képzettség nélküliek 

kevesebben vannak, mint a közszférában, és arányuk az összes foglalkozás között 8-10 

százalék. 

Tehát a tipikus közalkalmazott negyvenes évei elején járó felsőfokú végzettségű, 

önállóan dolgozó nő, a versenyszféra átlagos dolgozója érettségizett 39-40 éves férfi, aki az 

iparban vagy építőiparban dolgozik.  Mivel a két szféra összetétele ennyire különböző, a 2.2 

táblázatban bemutatott átlagos szektorszintű bérek egyszerű összehasonlítása nem 

informatív, regressziós elemzésre van szükség ahhoz, hogy összehasonlítsuk a béreket.  

Mindazonáltal bemutatjuk az átlagos béreket végzettség szerint, mielőtt az empirikus 

módszertant és az eredményeket ismertetnénk. 

                                                 
7 Ez valószínűleg adatprobléma, amelyet sajnos nem tudtunk kiküszöbölni.  Mivel a regressziókban mindig 
használunk évkontrolokat, az valószínűleg nem torzítja az eredményeket. 
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2.4 táblázat: foglalkozások szerinti eloszlás 
 

         1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
FEOR  Közszféra 

1 Törvényhozók, gazdasági vezetők       
 
         
        
        
         
        
         
        

       
 

8,3 8,8 8,8 8,5 8,0 7,8 8,3
2 Felsőfokú képz. önálló alk. 31,6 32,5 33,8 33,3 33,1 32,1 33,2 
3 Egyéb, felső- vagy középfokú

 
27,3 27,7 27,2 27,6 27,7 27,5 28,1

4 Iroda és ügyvitel
 

5,9 6,1 5,9 6,2 6,5 8,3 7,9
5 Szolgáltatás 6,7 6,2 6,3 6,1 5,8 5,8 5,5
6 Mezőgazdaság és erdőgazdálkodás

 
0,4 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2

7 Ipar és építőipar 3,1 2,9 2,8 2,8 2,7 2,7 2,3
8 Gépkezelők, összeszerelők, járművezetők

 
2,4 2,3 1,9 2,3 2,1 2,2 1,9

9
 

Szakképzettség nélküliek
 

14,5 13,1 13,0 13,0 14,0 13,5 12,6
Összesen
 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Versenyszféra 

1 Törvényhozók, gazdasági vezetők      
 
         
        
        
         
        
         
        

        

9,8 9,6 9,2  15,3 13,3 8,1 8,0
2 Felsőfokú képz. önálló alk. 4,3 4,3 4,7 4,7 5,6 5,0 5,2 
3 Egyéb, felső- vagy középfokú

 
13,8 13,6 14,5 17,0 16,0 14,0 14,4

4 Iroda és ügyvitel
 

6,9 6,8 6,9 7,4 7,2 5,8 5,8
5 Szolgáltatás 11,0 11,1 11,4 12,4 13,5 12,9 13,0
6 Mezőgazdaság és erdőgazdálkodás

 
2,3 2,0 2,0 1,5 1,7 1,9 1,9

7 Ipar és építőipar 26,9 28,0 27,5 22,4 21,5 25,3 24,6
8 Gépkezelők, összeszerelők, járművezetők

 
16,8 16,5 15,9 13,1 13,3 16,6 16,9

9 Szakképzettség nélküliek
 

8,3 8,2 8,0 6,2 8,0 10,4 10,3
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Megjegyzés:  Súlyozott átlagok. 
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Forrás: Bértarifa felvétel.  Megfigyelések száma: 3.697.106
Deflálás: fogyasztói árindex.

2.1 ábra: Átlagbér a közszférában végzettség szerint

 

Amint azt az előző részben leírtuk, a bérek definíciója az adott év májusi bruttó bére 

összeadva az előző évi prémiumok 1/12 részével.  Mielőtt bemutatnánk az átlagos béreket és a 

relatív bért a két szférában, soroljuk fel ennek a változónak a hiányosságait.  Először is nem 

tartalmazza a természetbeni juttatásokat.  Amennyiben ezek pénzben mért értéke különböző a 

köz- és a versenyszféra között, akkor rendszeresen alulbecsüljük az egyik szférában a béreket.  

Valószínű, hogy a juttatások átlagosan magasabbak a közszférában, mivel ott a dolgozók 

többnyire megkapják a melegétel-jegyet, mindenki jogosult utazási kedvezményre, és így 

tovább.  Mivel nincsenek adataink a természetbeni juttatásokról, nem tudjuk kijavítani ezt, 

ezért csak jelezzük, hogy eredményeink torzítottak lehetnek.  A második hiányosság az, hogy 

havi átlagbérünk van, és nem adott a munkaórák száma.  Amennyiben a versenyszférában 

többet dolgoznak egy hónapban, akkor alulbecsüljük ott a béreket a közbérekhez képest.  

Továbbá a versenyszféra mintájában a kisvállalatok alulreprezentáltak, és mivel a 

kisvállalatok általában alacsonyabb béreket fizetnek, mint a nagy cégek, a versenyszféra bérei 

valószínűleg felfele torzítanak.  Végül lehetséges, hogy a dolgozók nem mért ismérvei 

különbözőek a köz- és versenyszférában.  Amennyiben az egyik szektorban magasabb 

kvalitású dolgozók vannak, akkor szintén alábecsüljük a bért ebben e szektorban.  
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Szerencsénkre, mi csupán a közszféra bérei által indukált bérváltozásokra vagyunk 

kíváncsiak.  Amennyiben a bérek nem mért komponensei nem változnak időben, akkor 

becslésünk nem torzított. 

A 2.1. ábrán a reálbérek alakulását mutatjuk be a közszférában, végzettségi 

kategóriákra lebontva.8  A közbérek már 2000-ben növekedni kezdtek, kivéve a leg-

alacsonyabb képzettségű csoportban.  Az adatok már 2002-ben egy magas, nagyjából 10 

százalékos ugrást jeleznek, ami valószínűleg az adatok pontatlansága, és ez már a béremelés 

hatása.  2002-ről 2003-ra pedig a reál-közbérek 30 százalék körül emelkedtek.  Itt a kivétel az 

érettségivel rendelkezők csoportja, mivel az ő átlagos bérük csak 22 százalékkal emelkedett, 

de a rákövetkező évben ez tovább nő, míg két alacsonyan képzett csoport bérei stagnálnak, a 

felsőfokú végzettségűeké pedig csak kismértékben nő.  Az elemzés utolsó évében a reálbérek 

valamelyest csökkennek.  A versenyszférában a bérek sokkal kiegyensúlyozottabban növe-

kedtek, amint az a 2.2. ábra dokumentálja.  A májusi bérek szinte minden évben és minden 

végzettségi kategóriánál emelkedtek, kivéve 2000-ben az érettségizetteket, és 2003-2004-ben 

a legfeljebb nyolc osztályt végzetteket.  A relatív bérek a 2.3. ábrán láthatók.  Az elemzett 

periódus első évében az átlagos közbérek a versenyszféra béreinek 70 százaléka körül voltak, 

kivéve a magasan képzett dolgozókat, ahol ez az arány 50 százalék alatt van.  A két szektor 

közötti relatív bérek jócskán megváltoztak a közbérek emelését követően, és 2003-ban a 

legalacsonyabb képzettségűek bére megközelíti a versenyszférában dolgozó hasonló 

munkásokét, a szakmunkások és érettségizettek bére 85-90 százaléka a versenyszféra 

béreinek, és a felsőfokú végzettségűek relatív bére is jócskán javult és elérte a 60 százalékot.  

Megjegyezzük, hogy a fent említett hiányosságai az adatoknak valószínűleg lefelé torzítják a 

relatív béreket, és a valóságban a különbség a két szféra bérei között kisebb.  Elismerjük 

                                                 
8 Mivel a minta cégszinten készül, és a cégek nagymértékben változnak évről évre, ezt a statisztikát csak azokon 
a vállalatokon végezzük el, amelyek minden évben a mintában vannak.  Mivel a regressziókban az éveket 
kontrollváltozóként használjuk, az elemzés nem torzul a mintaváltozások miatt.  A reálbérek és a bérváltozás 
alakulása az egész mintában megtalálható a fejezet a 2.1. és 2.2. táblázatában. 
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tehát, hogy az adatok számos ok miatt rosszul mérhetik a relatív béreket, jegyezzük meg 

azonban azt is, hogy amennyiben ezek a problémák nem változnak időben, akkor az a tény, 

hogy a közbérek hatásait olyankor mérjük, amikor ez nagyot változott, regressziós elemzésük 

képes csökkenteni ezeket a torzításokat, ha nem is tudja teljesen kiszűrni őket. 
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Forrás: Bértarifa felvétel.  Megfigyelések száma: 309.238
Deflálás: fogyasztói árindex.

2.2 ábra: Átlagbér a versenyszférában végzettség szerint
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2.3 ábra: Relatív átlagbér végzettség szerint
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2.3 .  Empirikus módszerek 

A közbérek hatásának elemzésekor az első problémát az jelenti a kutató számára, hogy 

hogyan képes meghatározni azt, hogy milyen szinten kapcsolódik a köz- és a versenyszféra.  

Hogyan határozzuk meg azt a munkerőpiaci szegmenst, amely hasonló a két szektorban, és 

ezáltal az egyikben a munkaerő kereslete és kínálata hat a másik munkaerőpiaci szegmens 

egyensúlyi nagyságára és a kialakult bérre?  A legkézenfekvőbb az lenne, ha minden 

foglalkozást külön munkaerőpiacnak tekintenénk.  Minden bizonnyal nem tévednénk sokat 

azzal a feltételezéssel, hogy a dolgozók munkaadók közötti mobilitása akkor a legnagyobb, 

hogyha olyan foglalkozást választhat a dolgozó új munkahelyén, amelynek elvégzésében már 

tapasztalata van, és így nem veszíti el foglalkozás-specifikus humántőkéjét.  Azonban ennek a 

megközelítésnek több hátránya van.  Az egyik az, hogy nemcsak szűken meghatározott 

foglakozások között van mobilitás, mivel egy munkahelyváltás gyakran foglalkozásváltással 

is együtt jár.  Amennyiben szűken vett foglakozásokkal határoznánk meg a szegmentált 

munkaerőpiacokat, minden bizonnyal túlságosan leszűkítenénk ezeket.  Ezért elemzésünkben 

a FEOR foglalkozás-beosztás szerinti egy számjegyű szinten határozzuk meg a különálló 

munkaerőpiacokat, amely kilenc különálló kategóriába sorolja a foglalkozásokat (ezek 

definíciója a 2.4 táblázatban található meg).  Így például minden vezető pozícióban levő 

dolgozó egy munkaerőpiacon tevékenykedik akkor is, ha az egyik egy minisztériumban, a 

másik pedig egy magánvállalatnál dolgozik.  A munkaerőpiac alsó szegmensén pedig 

ugyanígy az összes képzést nem igénylő foglalkozást egy piacon határozzuk meg.  A szűk 

kategóriák alkalmazása ellen szól az is, hogy a köz- és versenyszféra különböző gazdasági 

tevékenységeket folytat, mivel a közszférában dolgozók túlnyomó része az államigaz-

gatásban, oktatásban és egészségügyben tevékenykedik, a versenyszféra aránya ezekben az 

ágazatokban pedig elenyésző.  Ezen ok miatt a foglalkozások is különbözőek a köz- és 
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versenyszférában, és emiatt nem sok átfedés lenne a munkaerőpiacok között, ha szűken 

meghatározott foglalkozási körökön definiálnánk őket. 

Másodszor, a munkahelyváltás lehetőségét nemcsak a foglalkozások hasonlósága 

határozza meg, hanem egyéb jellemzők is, például a dolgozó felhalmozott humántőkéje.  

Ezért a munkaerőpiacokat nemcsak foglalkozás, hanem végzettség és munkapiaci tapasztalat 

szerint is szegmentáljuk.  Négy végzettségi kategóriát képeztünk, amint ezt az előző részben 

bemutattuk: nyolc vagy kevesebb osztály, szakiskola illetve szakmunkásképző, érettségi és 

felsőfokú tanulmányok.  Potenciális munkapiaci tapasztalat szerint szintén négy kategóriát 

képeztünk:  0-9 év közötti tapasztalat, 10-19, 19-29, több mint 29 év potenciális munkahelyi 

tapasztalattal rendelkezők).  Azért használunk viszonylag nagy kategóriákat, mert ha 

csökkentjük őket, akkor az adatokban kevés dolgozó van egy kategóriában, és a becslés 

nagyon érzékeny lesz.  Tehát a különálló munkaerőpiacokat kilenc foglalkozás, négy 

legmagasabb iskolai végzettség és négy potenciális munkaerőpiaci tapasztalati kategória 

szerint határozzuk meg.  Eszerint a magyar munkaerőpiacot 144 szegmentált piacra osztjuk 

fel, és ezekben átlagosan 4744 közalkalmazott, és 1010 versenyszférai alkalmazott van 

mintánkban (a medián 1107, illetve 407).  Vannak olyan szegmensek is, ahol nagyon kevés a 

köz- vagy versenyszférai alkalmazottak száma.  A közszférai alkalmazottak alacsony száma 

nem probléma, mivel az csak azt mutatja, hogy ezekben a szegmensekben kicsi a közszféra 

aránya.  A versenyszféra kis mivolta már ennél nagyobb probléma, mivel nagyon kevés 

dolgozó béréből következtetünk a bérhatásokra, és ezért a becslés pontatlanabb lesz. 

Az ilyen módon meghatározott szegmentált munkaerőpiacokon definiáljuk azt a 

változót, amely a közbérek és a versenyszféra bérei közötti kapcsolat szorosságát méri.  Ez a 

változó mind a közalkalmazottak arányát, mind béreik nagyságát figyelembe kell vegye.  

Amennyiben a közalkalmazottak aránya nagy az adott munkaaerőpiacon, akkor várható, hogy 

a bérhatás nagyobb lesz a versenybérekre.  Minél nagyobb az eltérés a köz- és magánbérek 
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között az adott szegmensben (pozitív vagy negatív irányba), annál inkább feltételezhető, hogy 

lesznek bérhatások.  Ebből a gondolatmenetből kiindulva az béráthatást mérő változó 

definiciója: a közbértömeg az adott munkaerőpiaci szegmensben osztva a szegmens teljes 

bértömegével.  A 2.5. táblázat ezt a változót mutatja be évek szerint.  A közbértömeg aránya a 

teljes bértömegben átlagosan 18 százalékos volt 1999-ben, és egy csökkenés után 2002 és 

2003 között valamelyest megnőtt, majd ismét csökkent.  A változó mediánja pedig keveset 

változik.  A változónak munkaerőpiaci szegmenseken belül mért változása más sokkal jobban 

követi a közbérek emelését, mivel egy kezdeti növekedés után csökkent valamelyest, 2002 és 

2003-ban azonban lényegesen, 31 és 14 százalékkal megnőtt, utána pedig ismét csökkent.  

Tehát a változó érzékeli a közbéremelést, és használható a közbérek versenyszféra béreire 

való hatásának mérésére.9 

 

2.5 táblázat: a közbérek tömegének aránya 
 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
 Bértömeg 

Átlag 0,182 0,151 0,170 0,175 0,183 0,180 0,160 
 (0,190) (0,151) (0,205) (0,187) (0,180) (0,176) (0,174) 

Medián 0,106 0,098 0,096 0,100 0,099 0,101 0,082 
 Bértömeg-változás (%) 

Átlag n.a. 0,258 -0,030 0,627 0,468 0,072 -0,124 
 n.a. (1,618) (0,384) (1,547) (1,775) (0,558) (0,321) 

Medián n.a. 0,025 -0,064 0,309 0,136 -0,023 -0,147 
Megjegyzés:  Sztenderd hibák zárójelben.  n.a. = nem alkalmazható. 

 
 

A regresszió, amely segítségével megbecsüljük a bérátfolyás hatásait, egy Mincer 

típusú bérfüggvény, amelyet kiegészítünk a közbéráthatást mérő változóval, és néhány 

kontrollváltozóval:   

 

                                                 
9 A hatás már 2002-ben megjelenik, amelynek magyarázata valószínűleg az, hogy a bérváltozó nemcsak májusi 
adatokat tartalmaz.  Amennyiben az év későbbi időszakára is tartalmaz adatokat, akkor már részben méri a 
közbérek emelkedését. 

 19 



LnKERijt = α + βKBÉRjt + Σm=1...3γ1mISKmi + γ2EXPit + γ3EXP2
it + γ 4NEMi + 

Σk=1...8δkFOGLkit + Σl = 1...19ρlMEGYElit + Σt = 1...6σtÉVt + εit 

 

LnKERijt a versenyszférában alkalmazott, j munkaerőpiaci szektorhoz tartozó i 

dolgozó keresetének logaritmusa a t évben.  KBÉRjt a közbérek tömegének aránya a j 

szektorban, a β becsült együttható pedig ennek a változónak a parciális hatása a bérek 

logaritmusára.  Mivel a bérek logaritmálva vannak, a KBÉR pedig egy arány, β azt méri, hogy 

egy adott növekedése a közbérek arányának a munkaerőpiaci szektorban hány százalékkal 

növeli a béreket a magánszférában.   ISK egy vektor, amely három dummy változóból áll: 

szakiskola, érettségi, felsőfokú végzettség, a kihagyott kategória pedig a legfeljebb nyolc 

osztály.  EXP a potenciális munkapiaci tapasztalat (amelynek négyzetét is betesszük 

kontrollként, mivel a munkapiaci tapasztalat és a keresetek kapcsolata általában nem lineáris), 

NEM = 1 ha a dolgozó férfi, és a regresszió foglalkozásokra, megyékre és évekre is alkalmaz 

kontrollváltozókat.  A megyék a helyi munkaerőpiaci hatásokat szűrik ki, az évek pedig az 

általános gazdasági hatásokat.  εit a hibatag, és identifikációs feltételünk az, hogy a hibatag 

nem korrelál egyik független változóval sem.  Az összes regressziót súlyozzuk, hogy az egész 

gazdaságra érvényes becsléseket kapjunk. 

 

2.4. A közbérek növekedésének hatásai a versenyszférára 

A módszertan bemutatása után térjünk rá az eredmények ismertetésére.  Először a béráthatás 

mértékét becsüljük meg, majd ennek segítéségével azt tárgyaljuk, hogy milyen hatásai 

lehettek az ötven százalékos béremelésnek a versenyszféra alkalmazottainak létszámára.   

A Mincer típusú bérfüggvények a 2.5 táblázatban találhatók.  A kontrollváltozók 

becsült parciális hatásai mind megfelelnek az elvártnak:  minél nagyobb a végzettség, annál  
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2.6 táblázat: a közbérek hatása a versenyszféra béreire 
 
 1. specifikáció 2. specifikáció 
Béráthatás 0,287** - 
 (0,054)  
Béráthatás * 8 oszt. vagy kevesebb - 0,425** 
  (0,041) 
Béráthatás * Szakiskola - 0,277** 
  (0,066) 
Béráthatás * Érettségi - 0,475** 
  (0,088) 
Béráthatás * Felsőfokú - -0,011 
  (0,098) 
Végzettség   
Szakiskola 0,054** 0,072** 
 (0,005) (0,006) 
Érettségi 0,196** 0,194** 
 (0,006) (0,008) 
Felsőfokú 0,598** 0,690** 

 (0,022) (0,030) 
Munkaerő-piaci tapasztalat   
Exp 0,015** 0,016** 
 (0,001) (0,001) 
Exp2 * 100 -0,026** -0,027** 

 (0,002) (0,002) 
Nem   
Férfi 0,135** 0,136** 
 (0,007) (0,007) 
R2 0,334 0,335 
N 994 753 994 753 

Megjegyzés:  súlyozott OLS regresszió (sztenderd hibák zárójelben).  Kontroll változók:  
foglalkozás (FEOR1), megye, év.  * = szignifikáns az öt százalékos szinten, ** = szignifikáns az 
egy százalékos szinten. 

 

nagyobb a hatás, a bérek nőnek a munkapiaci tapasztalat növekedésével, de ez a növekedés 

csökkenő tendenciájú (a négyzetes változó becsült együtthatója negatív), a férfiak pedig 13,5 

százalékkal magasabb bért kapnak, mint a hasonló végzettségű és munkapiaci tapasztalattal 

bíró nők.  A béráthatás változója, a közbérek tömege az adott munkapiaci szegmensben 

pozitív, magasan szignifikáns becsült együtthatóval bír, értéke pedig 0,287.  Ez azt jelenti, 
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hogy a közbérek tömegének 10 százalékpontos növekedése egy 3 százalékos növekedést 

indukál a versenyszféra béreiben.10 

Eddig azt mutattuk ki, hogy a béráthatás mekkora átlagosan.  Azonban könnyen 

lehetséges, hogy ez a hatás munkaerőcsoportonként változik.  Mivel különböző demográfiai 

csoportok más-más arányban reprezentáltak a közszférában, hatásuk is más lehet a 

magánszféra hasonló dolgozóira.  Ráadásul a relatív bérek is különbözőek, amely szintén hat 

a bérátfolyás nagyságára.  Hogy leellenőrizzük ezt, interakcióba hozzuk a béráthatás 

változóját a négy végzettségi csoporttal.  Ebben az esetben a becsült együttható az átlagos 

béráthatást adja meg a végzettségi csoportokon belül.  A 2.6 táblázat tartalmazza a becslés 

eredményeit, és bizonyítja, hogy a béráthatás valóban nem homogén, hanem nagyon változik, 

ha más-más munkaerőcsoportra mérjük.  Az eredmények azt mutatják, hogy a legnagyobb 

hatás az érettségizett dolgozók munkapiaci szegmensén alakul ki, ahol egy 10 százalékpontos 

közbértömeg változás 4,75 százalékkal emeli a versenyszféra átlagos bérszínvonalát.  A 

második legnagyobb hatást a képzetlen dolgozók körében határoztuk meg, ahol a becsült 

együttható 0,425.  Megjegyezzük, hogy ezeknek a végzettségi csoportoknak nagy az aránya a 

közszférában, és ugyanakkor a béremelés után a köz- és a magánszféra bérei nagyon 

hasonlítanak.  A szakiskolát vagy szakmunkásképzőt végzett dolgozók aránya a közszférában 

kicsi.  Éppen ezért azt várjuk, hogy a közbérhatás kisebb, és a becsült együttható bizonyítja is 

ezt, mivel értéke 0,277.  Mivel az együttható pozitív és szignifikáns, a dolgozók kis aránya 

ellenére van egy pozitív korreláció a köz- és magánbérek között, dacára a közszféra kis 

súlyának ezekben a munkaerőpiaci szegmensekben.  A felsőfokú végzettek körében pedig az 

áthatás negatív, de mértéke kicsi és statisztikailag nem szignifikáns.  Ennek magyarázata az 

lehet, hogy a felsőfokú dolgozók bérei még a közbéremelés után is jócskán elmaradtak a 

                                                 
10  Hogy leellenőrizzük az eredmények robusztusságát, ugyanazt a regressziót lefuttattuk úgy is, hogy a 
közbértömeg aránya helyett ennek változásával mérjük a béráthatást, és így is pozitív, és ez is magasan 
szignifikáns becsült hatást eredményez. 
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versenyszférában kialakult átlagos bérektől.  Mivel a közszféra nem fizet prémiumot, nincs is 

béráthatás a két szektor között.  Ezt a hipotézis azt feltételezi, hogy a béráthatás csak abban az 

esetben létezik, ha a közszféra prémiumot fizet, és a versenyszférában emiatt növelni kell a 

béreket, ha nem akarják elveszíteni a jó minőségű munkaerőt. 

 

2.7 táblázat: a közbérek hatása a versenyszféra béreire 
Nők 

 
 1. specifikáció 2. specifikáció 
Béráthatás 0,419** - 
 (0,070)  
Béráthatás * 8 oszt. vagy kevesebb - 0,452** 
  (0,048) 
Béráthatás * Szakiskola - 0,378** 
  (0,078) 
Béráthatás * Érettségi - 0,683** 
  (0,104) 
Béráthatás * Felsőfokú - 0,144 
  (0,152) 
Végzettség   
Szakiskola 0,029** 0,038** 
 (0,006) (0,006) 
Érettségi 0,158** 0,124** 
 (0,008) (0,011) 
Felsőfokú 0,556** 0,630** 
 (0,031) 0,035) 
Munkaerő-piaci tapasztalat   
Exp 0,010** 0,010** 
 (0,001) (0,001) 
Exp2 * 100 -0,017** -0,018** 
 (0,003) (0,003) 
R2 0,389 0,390 
N 408 626 408 626 

Megjegyzés:  súlyozott OLS regresszió (sztenderd hibák zárójelben).  Kontroll változók:  
foglalkozás (FEOR1), megye, év.  * = szignifikáns az öt százalékos szinten, ** = szignifikáns az 
egy százalékos szinten. 

 

Mivel a férfiak és nők aránya nagyon különböző a köz- és versenyszférában, érdemes 

megbecsülni a béráthatást a férfiakra és nőkre külön-külön.  Mivel a nők aránya sokkal 

nagyobb a közszférában, munkahipotézisünk az, hogy az őrájuk gyakorolt bérhatás is 

nagyobb.  A 2.7 és 2.8 táblázat bemutatja, hogy az eredmények alátámasztják ezt a 
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feltételezést.  Az átlagos bérhatás becsült együtthatója a nők esetében 0,419, a férfiakéban 

pedig kevesebb mint ennek a fele, 0,175.  Ez azt jelenti, hogy a közbértömeg arányának 10 

százalékponttal való növekedése a versenyszférában alkalmazott nők esetében egy négy 

százalékos bérnövekedést indukál, a férfiak bérei viszont kevesebb mint két százalékkal 

nőnek.  Legmagasabb iskolai végzettség szerint mindkét nem esetében változik a béráthatás, 

és ez minden kategóriában magasabb a nőknél, mint a férfiaknál.  A legalacsonyabb 

végzettségi csoporthoz tartozó nők bérei 4,5 százalékos növekedéssel reagálnak a 

közbértömeg 10 százalékpontos növekedésére, a férfiak esetében ez a hatás csak 3,1 százalék.  

A szakmunkás nők béreire gyakorolt hatás 3,8 százalék, a férfiakéra 2,5; az érettségizett nők 

esetében a legnagyobb a közbérek hatása, mivel egy tíz százalékpontos közbérnövekedés 

majdnem 7 százalékkal növeli meg a béreket.  Az érettségizett férfiak bérhatása szintén 

magas, 3,8 százalék, ami sokkal alacsonyabb a nők esetében mért hatásnál.  Végül a felsőfokú 

végzettséggel bíró női munkaerő bérei 1,4 százalékkal nőnek, a férfiaké pedig fél százalékkal 

csökken a béráthatás következtében (ez a hatás azonban nem szignifikáns).11 

Miután azonosítottuk a béráthatást, térjünk rá hatására a versenyszférában alkalmazott 

dolgozók számára.  Mielőtt elkezdenénk ennek tárgyalását, jegyezzük meg, hogy ennek a 

hatásnak kiszámítását nagyon erős feltételezések segítéségével tesszük meg, mivel nemcsak a 

fent leírt becsléshez kell feltételeket tennünk, hanem a munkaerő-kereslet és -kínálat 

becslésekor még erősebb feltevéseket teszünk (vagyis tettek azok a szerzők, akiknek 

eredményeire támaszkodunk).  Ezért ez a becslés nagyon pontatlan lehet.  Azonban mégis 

támaszpontot nyújt abban az értelemben, hogy a hatás lehetséges nagyságát megállapítsuk.  

De érdemes szem előtt tartani, hogy ez egy pontatlan megközelítés. 

 

 
 

                                                 
11 Hogy leellenőrizzük a becslések stabilitását, a regressziókat lefuttattuk azokon a cégeken is, amelyek minden 
évben jelen vannak a mintában.  Az eredmények minőségileg nem változnak. 
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2.8 táblázat: a közbérek hatása a versenyszféra béreire 
Férfiak 

 
 1. specifikáció 2. specifikáció 
Béráthatás 0,175* - 
 (0,080)  
Béráthatás * 8 oszt. vagy kevesebb - 0,312** 
  (0,063) 
Béráthatás * Szakiskola - 0,248* 
  (0,101) 
Béráthatás * Érettségi - 0,377** 
  (0,144) 
Béráthatás * Felsőfokú - -0,066 
  (0,128) 
Végzettség   
Szakiskola 0,056** 0,065** 
 (0,007) (0,008) 
Érettségi 0,211** 0,209** 
 (0,008) (0,012) 
Felsőfokú 0,630** 0,710** 
 (0,032) (0,044) 
Munkaerő-piaci tapasztalat   
Exp 0,019** 0,019** 
 (0,002) (0,002) 
Exp2 * 100 -0,031** -0,033** 
 (0,003) (0,003) 
R2 0,298 0,299 
N 586 127 586 127 

Megjegyzés:  súlyozott OLS regresszió (sztenderd hibák zárójelben).  Kontroll változók:  
foglalkozás (FEOR1), megye, év.  * = szignifikáns az öt százalékos szinten, ** = szignifikáns az 
egy százalékos szinten. 

 
 

A közbérek hatása a munkaerő szintjére a versenyszférában egy indirekt hatás, mivel a 

közbérek először a versenybérekre hatnak, és a munkakereslet és -kínálat árrugalmasságának 

nagyságától függően a versenyszféra optimális létszámára.  Tehát a bérek emelkedése egy 

kínálati (pozitív) és egy keresleti (negatív) hatáson keresztül befolyásolja a létszámot.  

Magyarországon az aktivitási ráta hosszú évek óta stagnál, és ez valószínűsíti, hogy egy 

viszonylag nagy csoport képtelen – vagy nem akar – munkát vállalni.12  Ugyanakkor a 

munkaerő-kínálat rugalmassága elég alacsony (Galasi, 2002).  Ezért bármekkorát nőne is a 

                                                 
12  Ehhez nyújt bizonyítékot Köllő (2005) megmutatván, hogy az átmenet legelején egy nagyszámú, többnyire 
képzetlen dolgozó kiesett a munkaerőpiacról, és azóta sem tért oda vissza.   
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bér, a kínálati oldal következtében nem változna meg lényegesen a létszám a gazdaságban.  

Tehát a meghatározó erő a munkaerő keresletének sajátbér-rugalmassága.  Ezt Kőrösi (2005a) 

elemzi a feldolgozóiparban, és eredményei szerint a bérrugalmasság a feldolgozóiparban -

0,40, a mezőgazdaságban és kereskedelemben -0,30, az építőiparban -0,20 és egyéb 

szolgáltatásokban nagyon alacsony, -0,05 (az eredmények 2002-re vonatkoznak).  Nem 

tudjuk sajnos, hogy melyik iparágban mekkora hatása van a közbéreknek, ezért vegyük a 

mediánját a különböző bérrugalmasságoknak, ami -0,3 körül van.  Ez azt jelenti, hogy egy 10 

százalékos bérnövekedés 2,5 százalékos munkaerőcsökkenést indukál.  A közbéráthatás 

becsült parciális hatása 0,287 (~ 0,3), tehat egy 10 százalékpontos bérnövekedés a 

közszférában 3 százalékkal növené a béreket, ha minden munkaerőpiaci szegmensre 

egyformán hatna.13  Mivel ez nem igaz, figyelembe kell vegyük, hogy melyik szegmensben 

mennyire hat.  Ezt úgy becsüljük meg, hogy kiszámítjuk a parciális hatás és a bértömeg 

szorzatát a béremelés előtt és után, 2001-ban és 2003-ban, majd kivonjuk őket egymásból.  

Ezek szerint a közbéremelés átfolyó hatása a versenyszférára átlagosan 1,7 százalék, vagyis 

ennyivel emelte a béreket.  Amennyiben becsléseink helyesek, ez fél százalékkal csökkenti a 

dolgozók számát átlagosan.  Megjegyezzük, hogy ez egy parciális hatás, tehát akkor is jelen 

lehet, ha a foglalkoztatottság éppen növekedik.  Másodszor, mivel a vállalatok elsüllyedt 

költségeiket nem tudják visszanyerni, nem azonnal reagálnak egy béremelkedésre (amely 

ráadásul szintén nem azonnal a közbérek emelése után törtnénik meg, hanem 

valószínűsíthető, hogy az új munkaerő felvételekor, a lejáró munkaszerződések 

újratárgyalásakor, valamint az új tőkeberuházásokkal gyűrűzik be a versenyszférába).  A 

magasabb bérszínvonal csak lassan csökkenti a vállalatok optimális létszámát, például a 

sikeres vállalatok lassabban növelik munkaerejüket, vagy egy recesszióban levő vállalat 

hamarabb építi le munkaerejét.  Jegyezzük meg azt is, hogy a vállalatok elvándorlását 

                                                 
13 Ez abban az esetben van így, ha sem a közalkalmazottak aránya, sem a versenyszféra bérei nem változnak. 
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alacsonyabb bérszínvonallal rendelkező országokba is elősegítheti a megnövekedett bérszín-

vonal (amelynek a közbérek hatása természetesen csak egyik összetevője).  A hatás 

nagyságáról azt jegyezzük meg, hogy az Eurostat (2007) szerint az Európai Únió átlagos 

foglalkoztatottsági szintje a 15-64 évesek körében 63,4 százalék, és Magyarországé 56,9 

százalék.  A különbség tehát 6,5 százalékpont, aminek a fél százalék nem elhanyagolható 

része. 

Mivel a béráthatást néhány dolgozói típusra azonosítottuk (iskolai végzettség és nem 

szerint), kívánatos lenne, hogy a munkaerő keresletének bérrugalmassága ezekre a 

csoportokra külön-külön is meg legyen határozva.  Ilyen felbontás nem áll rendelkezésünkre, 

de Köllő (2001) megbecsüli a képzett és képzetlen munkaerő keresletét.  Eredményei szerint a 

képzetlen dolgozók keresletének bérrugalmassága kétszer akkora, mint az iskolázottaké.  A 

mi becsléseink szerint a béráthatás magas az egyik iskolázatlan és az egyik iskolázott 

kategóriában.  Ennek alapján azt tételezhetjük fel, hogy a béráthatás átlagosan hasonló az 

képzetlen és a képzett munkaerő esetében. Azonban a munkaerőkereslet bérrugalmassága 

sokkal nagyobb a képzetlen munkaerő esetében, tehát az várható, hogy a létszámhatás is jóval 

magasabb lesz ebben a kategóriában.  Mivel a képzetlen dolgozóknak a legnehezebb munkát 

találni, ez a hatás különösen fontos lehet közpolitika tervezői számára. 

Jegyezzük meg végezetül, hogy milyen feltevések mellett jutottunk ezekere az 

eredményekre.  Talán a legfontosabb az, hogy a munkakínálatot nem változtattuk. Azonban 

egy ilyen arányú béremelés legalább két hatással van a kínálatra.  Először is az inaktívak egy 

része belép majd a munkaerőpiacra, mert a keletkezett bérszínvonal meghaladja rezevációs 

bérüket.  Ez negatív hatással lesz a bérnövekedésre.  Másodszor, a magas bérszínvonal a 

közszférában arra készteti a kormányt, hogy csökkentse a közalkalmazottak számát, ami meg 

is történt.  A KSH Stadat rendszer szerint a közalkalmazottak száma 2003-ban 2,3 százalékkal 

bővült, azonban 2004-2006 között minden évben 1,3 – 2,2 százalékkal csökkent.  A 
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közszférából elbocsátottak egy része pedig a versenyszférában keres majd munkát, és ezáltal 

lassítja a bérnövekedést.  Amennyiben a vállalatok termékei iránti kereslet nő, munkaerő-

keresletük is nő, ami csökkenti a nagy negatív bérhatást.  Végül, amennyiben a magasabb 

bérek magasabb munkamorált indukálnak, akkor a valós bérnövekedés kisebbnek tekinthető, 

mivel nem ugyanarra a munkára kapják a dolgozók a magasabb bért. 
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2.9. táblázat: átlagbér végzettség szerint a versenyszférában, teljes adatbázis 

 
        1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
8 osztály vagy kevesebb 78 351 77 347 82 541 88 893 87 648 88 132 90 438 
 (37 739) (39 676) (40 023) (42 497) (40 076) (44 266) (41 812) 
Szakmunkás 92 191 89 060 93 908 96 066 103 384 102 751 107 617 
 (52 332) (53 407) (51 359) (51 455) (56 057) (58 771) (60 171) 
Érettségi 130 486 122 613 126 459 119 354 128 050 139 612 147 466 
 (96 455) (94 305) (90 836) (86 501) (98 390) (101 828) (107 483) 
Felsőfokú 292 062 291 959 291 701 236 771 257 106 319 060 340 289 
 (283 793) (350 839) (294 359) (273 761) (290 520) (325 360) (343 654) 

Megjegyzés: súlyozott átlagok. 
 
 
 
 
 

2.10. táblázat: relatív bérek végzettség szerint, teljes adatbázis 
 

        1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
8 osztály vagy kevesebb 79,2 78,2 82,3 86,7 108,6 109,3 104,1 
Szakmunkás

 
 79,1       

       
        

84,1 85,2 91,7 107,2 107,0 99,9
Érettségi 71,2 79,0 81,5 96,9 104,7 102,4 94,4
Felsőfokú 50,7 52,9 54,2 79,2 90,0 74,7 67,8

Megjegyzés: súlyozott átlagok. 
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3. A vállalatok bérezési és foglalkoztatási döntései 

 

Ebben a részben a vállalatok szintjén elemezzük a munkapiaci folyamatok alakulását, és 

kíséreljük meg azonosítani a közszolgálati béremelés hatását a versenyszféra viselkedésére. 

 

3.1. A vállalati bérszint dinamikája 

A versenyszféra bérezési döntéseit nem csak a munkavállaló, hanem a vállalat szintjén 

is vizsgálhatjuk, és ez az elemzés az egyedi bérek meghatározásánál látottaktól lényeges 

pontokon eltérő összefüggéseket tárnak fel. Míg az egyéni bérek szóródása alapvetően a 

munkavállaló emberi tőkéjétől függ, a vállalatok közötti bérkülönbségek a vállalat működését 

leíró változók függvénye. Most azt vizsgáljuk, mitől függnek a vállalatok közti különbségek a 

vállalati átlagbér alakulásában. 

A vállalati színtű bérdöntés alapvetően az átlagbérre, és annak átlagos vagy 

maximálisan elfogadható szóródására vonatkozik, míg az emberi tőkén alapuló egyéni 

béregyenletek a munkavállalók közti bérarányok alakulását magyarázzák meg: hogyan 

értékeli a piac az egyéni képességeket a kiválasztott referenciacsoporthoz képest. A két 

különböző szintű bérmeghatározódás között a piacon természetesen létrejön az összhang: 

például, ha megváltozik a foglalkoztatás szakma- és képzettségi szerkezete, a vállalati 

átlagbér szintje is értelemszerűen módosulhat. A bérszínvonalra vonatkozó döntések 

értelemszerűen a vállalat foglalkoztatási szerkezetének érdemi átalakulása nélküli változásra 

vonatkoznak. 

A vállalati bérdöntések nem választhatók el a vállalat más döntéseitől: a vállalat egy 

időben, egymással összhangban hozza meg termelési, technológiai, beruházási, 

foglalkoztatási és bérezési döntéseit, ámbár ezek realizálása a különböző külső és vállalaton 

belüli korlátok következtében időben szétválhat. Például az alapbérváltozások előre 
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meghatározott, az üzemi tanáccsal egyeztetett időpontokban lépnek életbe. Mégis, a bérek 

dinamikája értelemszerűen kapcsolódik a vállalat életének alakulásához. 

A vállalat reagál a környezetében bekövetkezett változásokra, és reagál az új 

fejleményekre. Az átmeneti gazdaságok egyik legfőbb jellegzetessége, hogy a gazdaság 

szereplőit a jól működő piacgazdaságokban megszokottnál lényegesen nagyobb 

megrázkódtatások érhetik, és a megváltozott feltételekhez feltétlen alkalmazkodni kell. 

Valóban, azt is találjuk, hogy Magyarországon a vállalatok munkapiaci alkalmazkodása 

lényegesen gyorsabb, mint a stabil piacgazdaságokban. Mégis, ennek az alkalmazkodásnak 

jelentős időigénye van; az azonnali alkalmazkodásnak erős intézményi korlátai vannak, a 

bérek meghatározásánál sok szempontot, érdeket kell összhangba hozni, és ezért a bérek 

változtatása a vállalat számára költséges folyamat. Így egyáltalán nem biztos, hogy érdemes 

azonnal és teljes mértékben alkalmazkodnia a vállalatnak a megváltozott körülményekhez. 

Célszerű lehet a piaci körülmények által feltétlenül szükségessé tett kisebb változásokat 

összevonni egy jelentősebb változtatásba; emellett esetenként a vállalat számára hosszú távon 

előnyös lehet a szokásos tényezők által indokoltnál némileg nagyobb béremelést adni, ha a 

jók a piaci kilátások, és ezzel a megemelt bérszinttel biztosítani a termelés zavartalan 

növekedéséhez szükséges mennyiségű és minőségű munkát. (Hatékonysági bérek hipotézise, 

Akerlof –Yellen, 1986) 

Így a vállalati bérmeghatározást dinamikus alkalmazkodási folyamatként kell 

leírnunk. A vállalat tényleges döntési mindig a múltbeli döntések eredményét módosítják a 

közben felmerült információk alapján, alkalmazkodva az optimalizálás megváltozott 

körülményeihez. Az elemzéshez alkalmazott modell kiindulópontja, hogy a vállalat a 

munkapiaci rugalmatlanságok, a tökéletes alkalmazkodás költségei és a vállalaton belüli 

alkuk következtében eltér az egyensúlyi bértől (ami az alkalmazott munka marginális 

hozama). 
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A vállalatok bérmeghatározását leíró modell felállításánál a nemzetközi 

szakirodalomban felállított hipotézisekből indultunk ki. A vállalatok bérezési döntéseinek 

vizsgálatánál kiemelkedő jelentőségűnek tekintik a Nickell–Wadhani (1990) cikket. 

Modelljük azt mutatja meg, hogyan függhetnek a vállalatnál fizetett bérek az angol 

vállalatoknál egy dinamikus alkalmazkodási folyamat során a vállalat eredményességétől, 

pénzügyi helyzetétől, hogyan osztozkodik a vállalat a hozamon a dolgozókkal a 

bértárgyalások során. Így a gazdálkodás eredményét leíró pénzügyi változók a vállalati 

bérkülönbségek fontos magyarázó tényezőivé válnak. Nagyon sok empirikus vizsgálat épít az 

ebben leírt gondolatmenetre és modellre annak vizsgálatakor, hogyan befolyásolják a 

vállalaton belüli erőviszonyok a cégek közötti bérkülönbségeket. A legfontosabb ilyen 

tényező a vállalat termelékenységének alakulása; a szakszervezetek és a vállalatvezetés 

béralkujában ez gyakran fontos hivatkozási alap, és a szakszervezetek többnyire el tudják 

érni, hogy a termelékenység-növekedés hozamának egy részén a vállalat osztozzon a 

dolgozókkal. 

A bérek alakulásában gyakran jelentős regionális különbségeket figyelhetünk meg. 

Ennek egyik lehetséges magyarázata a „bérgörbe” hipotézise (Blanchflower–Oswald, 1994), 

vagyis, hogy alapvetően a helyi munkanélküliségi ráták eltérése okozza a regionális 

átlagbérek közti különbségeket. 

Több magyarázat is lehetséges arra a több országban megfigyelt tényre, hogy a vállalat 

mérete (pl. az alkalmazottak számával mérve) pozitív hatással lehet a bérekre (v.ö. Bayard–

Troske, 1999). Lényegében azt feltételezzük, hogy a vállalat mérete a hozamosztozkodást 

módosítja: nagyobb vállalat jobb eséllyel osztja meg a termelékenység-növekedés hozamát 

dolgozóival. 

A mostani elemzéshez felhasznált vállalati bérmodellt e három feltevés-csoport 

alapján határoztuk meg. Korábbi tanulmányainkban (Kőrösi (2005a) és (2006)) bemutattuk, 
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hogy a szakirodalomban használt más feltevések a magyar vállalatok bérmeghatározásának 

elemzéséhez nem nyújtanak segítséget, az azokban feltételezett mechanizmusoknak nincs 

statisztikailag mérhető hatása. Külön kiemelendő, hogy kifizetett bérekben meglévő jelentős 

különbségek ellenére a közhiedelemmel ellentétben a vállalat tulajdoni szerkezete nem 

befolyásolja érdemben a vállalati bérdinamikát, a fenti három hipotézisnek megfelelő modell 

kielégítően megmagyarázza a külföldi tulajdonú vállalatok magasabb bérszintjét. 

Az elemzés a következő dinamikus bérmodell becslésén alapul: 

log wt = α0 + α1 log wt-1  + α2 log (Qt / Lt) + α3 log (Qt-1 / Lt-1) + α4 log Lt +α5 Ut + εt, 

ahol wt jelöli a vállalati átlagbért t időpontban, (Qt / Lt) a munkatermelékenységet (mindkettő 

változatlan áron),  Lt a foglalkoztatott létszám, Ut pedig a helyi (megyei) munkanélküliségi 

ráta. 

A vállalati bérek dinamikájának alakulását egy az éves vállalati mérlegbeszámolókon 

alapuló nagyméretű adatbázis alapján vizsgáljuk, ami az 1999-2003-as időszakot fedi le.14 A 

minta legfontosabb jellemzőit a 3.4-es alfejezet ismerteti. 

A kiinduló modellszámítások során egy ennél lényegesen általánosabb modellből 

indultunk ki, de ezek a változók gyakoroltak érdemi hatást a vállalati bérek alakulására a 

vizsgált időszakban. Kiindulásul panel modellt becsültünk az egész időszakra, illetve a 2001–

03 almintára, de azt találtuk, hogy az egyes években szignifikáns különbségek vannak a 

vállalatok bérstratégiáját leíró paraméterekben, így felbontottuk a panel adatbázist évenkénti 

ágazatmodellekre; vagyis az elemzésben használt ágazatokra minden évre külön-külön 

megbecsültük a bérmodellt.15 A becslési eredményeket a 3.1.–3.3. táblázatok összegzik. 

Mivel a termelési, foglalkoztatási és bérdöntések ugyanannak az optimalizációs 

feladatnak a megoldásából adódnak, ezért a bért, létszámot és termelékenységet mindig 

                                                 
14Az adatbázis korábbi évekre is tartalmaz megfigyeléseket, ezeket a késleltetett változók, illetve 
instrumentumok összeállításánál használjuk. 
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endogén változóként kezeltük. A becsléshez az általánosított momentumok módszerét 

(GMM) használtuk. Az instrumentumok egyrészt a finomabb ágazati bontást jelző változók, 

másrészt az általánosabb kiinduló specifikációban szereplő változók differenciált múltbeli 

értékei. 

A késleltetett változók, különösen az előző évi átlagbér szerepeltetése nagyon fontos 

része a regressziós modellnek, jelezve a dinamikus alkalmazkodási folyamat fontosságát. Az 

alkalmazkodás a megváltozott feltételekhez nemzetközi összehasonlításban általában 

rendkívül gyors, de nem azonnali: az elvégzett próbák azt jelzik, hogy a modell dinamikája 

általában nem egyszerűsíthető le sem egy azonnali alkalmazkodási modellre, és az esetek 

többségében egy hosszú távú egyensúly körüli hibakorrekciós modellre sem. 

A munka termelékenysége a béregyenletek legfontosabb magyarázó tényezője. A 

rövid távú együttható szinte mindig szignifikánsan pozitív. A hosszú távú hatás gyakran 

bizonytalan; alapvetően azért, mert az esetek többségében a termelékenység szintje helyett 

annak változása a releváns magyarázó változó. A termelékenységi paraméter (3.1-es ábra) 

magas: a termelékenység egy százalékos növekedése ágazatonként és évenként ugyan 

különböző mértékben, de általában közel fél százalékkal növeli a vállalati átlagbért egyébként 

változatlan feltételek mellett. Ez lényegesen magasabb a fejlett piacgazdaságra kapott 

értékeknél (általában 0,2 alatt), viszont jóval kisebb annál, amit a lengyel vállalatokra 

becsültek (egy időben 2 feletti értéket). Az 1999-cel kezdődő időszakban a vállalatok 

hozamosztozkodási hajlama hullámzik, de ez a hullámzás a közszférával versenyző 

szolgáltatást kivéve meglehetős szinkronitást mutatott. (A kilencvenes években a 

hozamosztozkodás intenzitásába általában csökkenő trendet láthattunk.) 

 

                                                                                                                                                         
15  A modellt itt is, mint mindenhol, a következő ágazati bontásra végeztük el: Közszférával versenyző 
vállalatok (oktatás és egészségügy), más szolgáltatás, feldolgozóipar, kereskedelem, más ágazatok, illetve a 
teljes minta. 
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3.1. ábra: A hozamosztozkodás intenzitása ágazatonként 
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Feltűnő, hogy 2003 előtt a közszférával versenyző vállalatoknál volt a legintenzívebb 

az osztozkodás a termelékenység-növekedés hozamán, míg a többi ágazatban egy kilógó érték 

kivételével egymáshoz meglehetősen hasonlóan alakult a hozamosztozkodás. A közszolgálati 

béremelés után, 2003-ban valamennyire minden ágazatban csökkent a vállalatok 

hozamosztozkodási hajlandósága, és a közszférával versenyző vállalatoknál is lecsökkent az a 

többi ágazat szintjére. 

A vállalatméret (létszám) hatása az ágazati becslésekben általában kicsi. Többnyire, de 

nem mindig pozitív. Vagyis a nagyvállalatok általában valamivel magasabb átlagbért fizetnek 

ugyan (gyorsabban növelik béreiket), de ez a különbség marginális, és esetenként meg is 

fordul. Hasonlóan kicsi és bizonytalan a helyi munkanélküliség hatása is. Mégis, e két változó 

befolyásolta még a vállalatok bérezési viselkedését az esetek viszonylag jelentős részében; 

minden más változó hatása elenyészett. 

A becslések alapján kirajzolódó általános kép, hogy a termelékenység hozamán való 

osztozkodás a magyar vállalatok bérstratégiájának kiemelkedően legfontosabb, az egyetlen 
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igazan lényegi mérhető eleme, ámbár ezt befolyásolják az ágazatok különbségei; részben 

nyilván a technológiai különbségekhez kapcsolódó munkaszervezési különbségek, de az 

ágazatonként esetleg lényegesen eltérő piaci versenykörnyezet hatása is lényeges. A 

hozamosztozkodás lényegesen intenzívebb a fejlett piacgazdaságokban megfigyelteknél, 

ámbár 2003-ra a legtöbb ágazatban ahhoz közeli értékre csökkent. Ugyanakkor a többi 

vizsgált tényező közvetlen hatása szinte elhanyagolható. 

A magyar versenyszféra vállalatainál megfigyelhető intenzív hozamosztozkodás első 

látásra paradoxnak tűnik, mert ezt az irodalom általában az erős szakszervezettel folytatott 

béralku következményének tekinti, a magyar vállalatok többségénél azonban a 

szakszervezetek meglehetősen gyengék. A magyarországi intenzív hozamosztozkodást a 

piacgazdasági átmenet egészen sajátos körülményei magyarázzák. 

A magyar példa azt mutatja, hogy megfelelő körülmények között ideiglenesen nagyon 

hasonló hozamosztozkodási mechanizmus működhet szakszervezetek nélkül is. A nagyarányú 

privatizáció időszakában kiderült, kevés volt a piaci viszonyoknak is megfelelően képzett 

munkavállaló. A piacgazdasági átállás egy alapvető szerkezeti alkalmazkodást jelentett, 

amelyben hatalmas piaci lehetőségek nyíltak az azokat kihasználni képes vállalatoknak: a 

kilencvenes évek közepétől a növekedésére képes vállalatok átlagosan akár évi 30-40%-kal is 

növelhették termelésüket. Így azok a fejlődésre képes vállalatok, amelyek képesek bevezetni a 

modern munkaszervezési módszereket és beruházni a technika, technológia gyors 

fejlesztésébe, a megnyíló piaci lehetőségek piaci lehetőségek kihasználására készek jól 

megfizetni a megfelelően képzett munkaerőt. Ezt tükrözi a képzettség hozamának az átmenet 

kezdetétől szinte folyamatos növekedése (v.ö. Kertesi–Köllő (2001), Galasi (2003)). A 

megnyíló piaci lehetőségeket elsősorban is a likviditási korlátba nem ütköző nemzetközi 

cégek tudták kihasználni, amelyek a működőtőke mellett szinte automatikusan hozták a 

modern munkaszervezést és piacismeretet. A sikeres vállalatok a gyors termelékenység-
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növekedés hozamából ki tudják fizetni a modern technika működtetésére is képes, még 

rugalmas jól képzett fiatalok bérét. Mivel kevés ilyen jól képzett munkás volt, folyamatosan 

emelni kellett a bérüket, hogy oda áramoljanak, ahol a leginkább szükség van rájuk. Ennek 

következménye a kiemelkedő hozamosztozkodási rugalmasság a vállalatok bérezési 

stratégiájában. Ez a helyzet az oktatási rendszer fokozatos alkalmazkodásával, a közép- és 

felsőfokú oktatás expanziójával lassan megváltozik: egyre nagyobb számban áramlanak be a 

munkapiacra olyan fiatalok, akik már rendelkeznek a modern piacgazdaságban igényelt 

tudással és készségekkel. A képzett munka piacának átalakulásával csökkenhet a hiány, ezzel 

együtt csökkenhet a vállalatok számára a hozamosztozkodási kényszer is. Hosszabb távon, 

ahogy a magyar gazdaság szerkezete igazodik az érett gazdaságokéhoz, és eltűnnek a 

különleges növekedési lehetőségek, valamint a munka kínálat is alkalmazkodik a kereslethez, 

ez az intenzív hozamosztozkodás eltűnik. 

A közszférával versenyző szolgáltatás vállalatainak 2003-ig tartó kiemelkedő 

hozamosztozkodási hajlandósága azt jelzi, hogy ebben az ágazatban a szakképzett munkaerő 

hiánya különösen erősen korlátozta a vállalatok normális piaci működését, így itt különösen 

erős volt a dolgozók alkuereje. A közszolgálati béremelés sokkja szemmel láthatóan 

csökkentette ezt a hozamosztozkodási hajlamot; nyilván az 1. részben bemutatott  

továbbterjedés olyan termelékenység-változástól független béremelést kényszerített ki, ami 

érdemben akadályozta az intenzívebb hozamosztozkodást. 
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3.1. táblázat: Dinamikus béregyenlet becslési eredményei 
 

  1999 2000 2001 2002 2003 2001–3 1999–2003
Közszférával versenyző             

késleltetett log bér              0,75 ** 0,80 ** 0,74 ** 0,86 ** 0,76 ** 0,90 ** 0,82 ** 
log termelékenység                0,74 ** 0,62 ** 0,56 ** 0,64 ** 0,26 * 0,41 ** 0,44 ** 
késleltetett log tkenység         -0,69 ** -0,48 ** -0,44 ** -0,61 ** -0,20 * -0,39 ** -0,39 ** 
log foglalkoztatás                -0,01 0,02 0,05 ** 0,01 0,02 0,01 0,01 
munkanélküliség                   -0,47 -0,13 -0,01 0,01 -0,21 0,25 -0,52 ** 
konstans                          -0,21 -0,35 ** -0,46 ** -0,08 -0,21 -0,05 -0,13 
hosszú-távú tkenységi rugalm. 0,22 * 0,69 ** 0,45 ** 0,22 0,26 ** 0,17 0,27 ** 
mintanagyság                  118 133 251 283 302 836 1087 
függő változó átlaga           -1,11 -1,18 -1,34 -1,19 -1,09 -1,2 -1,19 
függő változó szórása          0,66 0,67 0,68 0,61 0,56 0,62 0,63 
R2                     0,9 0,92 0,86 0,86 0,82 0,84 0,86 
reziduális szórás               0,22 0,2 0,26 0,23 0,24 0,25 0,24 
túlidentifikációs próba          0,83 0,69 0,78 0,55 0,71 1,38 1,82 ** 
differenciált alak próbája        17,70 ** 19,46 ** 12,59 ** 9,71 ** 21,42 ** 12,61 ** 39,24 ** 
hibakorrekció próbája             5,84 * 0,13 0,9 5,45 * 0 5,69 * 5,36 * 

Más szolgáltatás                   
késleltetett log bér              0,90 ** 0,97 ** 0,91 ** 0,89 ** 0,90 ** 0,89 ** 0,91 ** 
log termelékenység                0,24 ** 0,30 ** 0,48 ** 0,31 ** 0,30 ** 0,39 ** 0,34 ** 
késleltetett log tkenység         -0,19 ** -0,28 ** -0,45 ** -0,28 ** -0,26 ** -0,35 ** -0,31 ** 
log foglalkoztatás                0,03 ** 0,01 0,01 * 0,01 ** 0,03 ** 0,02 ** 0,01 ** 
munkanélküliség                   -0,02 -0,05 -0,42 -0,27 0,11 -0,19 -0,31 ** 
konstans                          -0,18 ** -0,06 -0,04 -0,04 -0,22 ** -0,12 ** -0,09 ** 
hosszú-távú tkenységi rugalm. 0,50 ** 0,78 ** 0,30 ** 0,28 ** 0,47 ** 0,35 ** 0,36 ** 
mintanagyság                  2594 2776 4277 4765 4897 13939 19309 
függő változó átlaga           -1,25 -1,26 -1,25 -1,11 -1,12 -1,16 -1,18 
függő változó szórása          0,76 0,79 0,75 0,7 0,71 0,72 0,74 
R2                     0,9 0,92 0,82 0,87 0,87 0,85 0,86 
reziduális szórás               0,24 0,22 0,33 0,25 0,26 0,29 0,27 
túlidentifikációs próba          2,47 ** 1,36 1,55 * 2,66 ** 2,63 ** 5,55 ** 6,07 ** 
differenciált alak próbája        18,80 ** 4,1 23,10 ** 55,37 ** 25,63 ** 104,88 ** 110,21 ** 
hibakorrekció próbája             13,87 ** 4,82 * 10,74 ** 0,5 11,46 ** 1,82 0,82 

Jegyzet: A 3. rész összes táblázatában szereplő együtthatók, próbastatisztikák után * jelöli, hogy az 
együttható, vagy próba 5%-os szinten szignifikáns, ** pedig az 1%-os szignifikanciát. A „differenciált 
alak próbája” azt a nullhipotézist vizsgálja, hogy az egyenlet dinamikája leegyszerűsíthető differencia-
egyenletre, a hibakorrekció pedig, hogy egy hosszú távú egyensúly hibájának negatív visszacsatolására.
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3.2. táblázat: Dinamikus béregyenlet becslési eredményei (folyt) 
 

Feldolgozóipar                     
  1999 2000 2001 2002 2003 2001–3 1999–2003
késleltetett log bér              0,95 ** 1,05 ** 1,00 ** 0,94 ** 1,00 ** 0,98 ** 0,99 ** 
log termelékenység                0,38 ** 0,35 ** 0,56 ** 0,27 ** 0,21 ** 0,39 ** 0,35 ** 
késleltetett log tkenység         -0,34 ** -0,38 ** -0,57 ** -0,25 ** -0,20 ** -0,39 ** -0,34 ** 
log foglalkoztatás                0 0 -0,02 ** 0 0,01 * 0,00 * 0,00 * 
munkanélküliség                   -0,16 * 0 0,22 0,28 * -0,22 0,09 -0,25 ** 
konstans                          -0,01 0,11 ** 0,20 ** 0,02 0,01 0,08 ** 0,09 ** 
hosszú-távú tkenységi rugalm. 0,73 ** 0,44 ** 5,9 0,25 ** 12,66 0,22 0,22 
mintanagyság                  4151 4335 5515 5835 5826 17176 25662 
függő változó átlaga           -1,39 -1,36 -1,33 -1,22 -1,2 -1,25 -1,29 
függő változó szórása          0,64 0,67 0,65 0,61 0,64 0,64 0,64 
R2                     0,91 0,93 0,86 0,9 0,91 0,88 0,89 
reziduális szórás               0,19 0,18 0,26 0,2 0,2 0,23 0,21 
túlidentifikációs próba          6,35 ** 4,53 ** 6,35 ** 5,73 ** 4,32 ** 14,91 ** 18,75 ** 
differenciált alak próbája        35,65 ** 18,96 ** 5,13 48,87 ** 9,00 * 9,04 * 7,19 * 
hibakorrekció próbája             29,01 ** 1,18 4,16 * 0,14 7,78 ** 1,85 0,78 

Kereskedelem                       
késleltetett log bér              0,96 ** 1,01 ** 0,95 ** 0,92 ** 0,98 ** 0,92 ** 0,94 ** 
log termelékenység                0,25 ** 0,02 0,37 ** 0,40 ** 0,18 ** 0,35 ** 0,25 ** 
késleltetett log tkenység         -0,23 ** -0,03 -0,38 ** -0,37 ** -0,16 ** -0,33 ** -0,24 ** 
log foglalkoztatás                0,01 * 0,03 ** 0 0,01 0,02 ** 0,01 ** 0,01 ** 
munkanélküliség                   -0,08 0,18 -0,21 -0,11 0,12 -0,21 -0,36 ** 
konstans                          -0,02 -0,05 0,11 ** 0 -0,07 * -0,04 0,01 
hosszú-távú tkenységi rugalm. 0,50 ** 0,74 -0,14 0,27 ** 0,71 * 0,23 ** 0,13 * 
mintanagyság                  2604 2684 4574 4966 5034 14574 19862 
függő változó átlaga           -1,48 -1,49 -1,52 -1,36 -1,35 -1,41 -1,43 
függő változó szórása          0,77 0,79 0,73 0,67 0,68 0,7 0,72 
R2                     0,91 0,91 0,85 0,87 0,89 0,87 0,88 
reziduális szórás               0,23 0,24 0,3 0,24 0,23 0,26 0,26 
túlidentifikációs próba          1,72 ** 1,4 1,62 * 4,21 ** 3,74 ** 15,69 ** 11,32 ** 
differenciált alak próbája        6,44 * 1,08 47,66 ** 31,78 ** 5,48 119,26 ** 123,63 ** 
hibakorrekció próbája             4,00 * 0,92 38,18 ** 5,61 * 6,21 * 15,69 ** 9,56 ** 
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3.3. táblázat: Dinamikus béregyenlet becslési eredményei (folyt) 
 

Más ágazatok                       
  1999 2000 2001 2002 2003 2001–3 1999–2003
késleltetett log bér              0,99 ** 0,83 ** 0,99 ** 0,91 ** 0,85 ** 0,96 ** 0,94 ** 
log termelékenység                0,37 ** 0,44 ** 0,48 ** 0,29 ** 0,22 ** 0,38 ** 0,34 ** 
késleltetett log tkenység         -0,34 ** -0,37 ** -0,47 ** -0,26 ** -0,18 ** -0,37 ** -0,33 ** 
log foglalkoztatás                0,02 ** 0,04 ** -0,04 ** 0,01 0,05 ** 0 0,01 
munkanélküliség                   0,15 -0,08 -0,08 0,43 * -0,40 * 0,12 -0,37 ** 
konstans                          -0,06 -0,43 ** 0,23 ** -0,07 -0,36 ** 0 -0,03 
hosszú-távú tkenységi rugalm. 2,04 0,41 ** 0,17 0,28 ** 0,23 ** 0,33 ** 0,30 ** 
mintanagyság                  2832 2905 3784 4006 4017 11807 17544 
függő változó átlaga           -1,48 -1,54 -1,51 -1,4 -1,43 -1,45 -1,47 
függő változó szórása          0,54 0,55 0,56 0,53 0,54 0,54 0,54 
R2                     0,85 0,85 0,73 0,81 0,83 0,77 0,8 
reziduális szórás               0,22 0,21 0,32 0,24 0,22 0,27 0,25 
túlidentifikációs próba          2,93 ** 7,13 ** 6,45 ** 5,57 ** 5,31 ** 10,61 ** 10,69 ** 
differenciált alak próbája        9,54 ** 69,02 ** 0,04 10,68 ** 40,59 ** 6,67 * 19,59 ** 
hibakorrekció próbája             8,29 ** 0,48 0,03 0,02 0,16 0,19 0,61 

Minden vállalat                    
késleltetett log bér              0,94 ** 0,99 ** 0,94 ** 0,91 ** 0,95 ** 0,94 ** 0,95 ** 
log termelékenység                0,35 ** 0,36 ** 0,44 ** 0,32 ** 0,26 ** 0,36 ** 0,33 ** 
késleltetett log tkenység         -0,31 ** -0,34 ** -0,43 ** -0,29 ** -0,24 ** -0,35 ** -0,31 ** 
log foglalkoztatás                0,01 ** 0,01 ** -0,01 ** 0,01 ** 0,02 ** 0,01 ** 0,00 ** 
munkanélküliség                   -0,10 * -0,03 -0,21 -0,05 -0,18 * -0,07 -0,35 ** 
konstans                          -0,07 ** -0,06 ** 0,06 ** -0,03 -0,11 ** -0,01 0,01 
hosszú-távú tkenységi rugalm. 0,60 ** 0,80 * 0,16 ** 0,27 ** 0,49 ** 0,27 ** 0,29 ** 
mintanagyság                  12299 12833 18401 19855 20076 58332 83464 
függő változó átlaga           -1,4 -1,4 -1,4 -1,27 -1,26 -1,31 -1,33 
függő változó szórása          0,68 0,71 0,69 0,64 0,66 0,67 0,68 
R2                     0,9 0,92 0,83 0,87 0,88 0,86 0,87 
reziduális szórás               0,22 0,21 0,29 0,23 0,23 0,26 0,25 
túlidentifikációs próba          7,88 ** 14,05 ** 9,17 ** 11,39 ** 13,95 ** 20,88 ** 28,19 ** 
differenciált alak próbája        89,65 ** 10,53 ** 79,85 ** 185,31 ** 71,00 ** 172,92 ** 191,58 ** 
hibakorrekció próbája             52,64 ** 9,03 ** 53,64 ** 5,42 * 38,56 ** 16,70 ** 3,78 
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3.2. Vállalati foglalkoztatás dinamikája 
 

A vállalatok számára a munka az egyik legfontosabb termelési tényező. A vállalat 

tevékenységéhez, a megcélzott teljesítményhez elengedhetetlen bizonyos mennyiségű és 

minőségű munka foglalkoztatása. Természetesen vállalatonként változik, hogy a kívánt 

eredmény eléréséhez hány és milyen képzettségű, szaktudású dolgozó alkalmazására van 

szükség. Ezt elsősorban az alkalmazott technológia és a vállalat szervezeti felépítése 

határozza meg. A vállalat bizonyos határok közt szabadon választja meg a tevékenységi 

szintet, és a különböző termelési tényezők adott eredmény eléréséhez szükséges 

kombinációját. A legtöbb vállalat számára a munka kiemelkedő jelentőségű termelési 

tényező. Gyakran feltesszük, hogy az egyes tényezők iránti kereslet szeparálható, vagyis az 

egyes termelési tényezők (például munka) iránti kereslet a többiek meghatározása nélkül is 

leírható; mostani elemzésünkben is élünk ezzel a feltevéssel. 

Egy termék (vagy szolgáltatás) iránti keresletet általában az árú árával, a rendelkezésre 

álló jövedelemmel és az árút esetleg helyettesítő, vagy azt kiegészítő termék(ek) árával 

szokták magyarázni, ahol egy normál árúra negatív ár- és pozitív jövedelemhatást várunk. 

Alapesetben tulajdonképpen a munkakeresletre is hasonló függvényt kapunk, csak az árú árát 

bérnek hívjuk, míg a jövedelem helyett a gazdasági aktivitást mutató értékesítési árbevétel 

szerepel. 

A vállalat elvben a körülmények változásával összhangban minden időpontban újra 

meghatározza a tényezőfelhasználás optimális, a vállalat nyereségét maximalizáló szintjét. 

Nem biztos azonban, hogy azonnal ki is igazítja azt. A termelési tényezők felhasználásának 

szintjét csak bizonyos idő elteltével lehet az új optimumhoz illeszteni, és ennek az 

alkalmazkodásnak is vannak, lehetnek költségei. Ezért a munka keresletét általában 

dinamikus modellekkel szokták elemezni, amelyben a korábbi időszak (késleletett) 

változóinak is fontos szerepe lehet. Mi az irodalom sztenderd munkakeresleti modelljét 
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választottuk kiinduló pontul,16 ami figyelembe veszi az alkalmazkodási folyamat 

szükségességét: 

 
log Lt =  µ log Lt-1 + α0 log Qt  + α1 log Qt-1  +  β0 log wt +  β1 log wt-1 + …  + b + εt, 
 

ahol Lt a vállalati foglalkoztatás szintje t időpontban, Qt a termelés nagysága, és wt a 

bérköltség (bér+járulékok), mindkettő persze változatlan áron. 

Mint a bérdinamika empirikus elemzésénél már jeleztük, a magyar vállalatok 

munkapiaci alkalmazkodása nemzetközi összehasonlításban kivételesen gyors; a munka iránti 

keresleté még gyorsabb, mint a bérmeghatározásé, és a statisztikai elemzés során majdnem 

minden esetben azonnalinak bizonyult. A becsült munkakeresleti függvények hosszú távú 

tulajdonságai a mintaidőszak egészében az átmeneti gazdaságokra jellemző módon instabilak. 

Minden jel arra mutat, hogy a vállalatok szinte kizárólag csak nagyon rövid távon 

alkalmazkodnak a környezet változásához. Az optimalizáló stratégia időhorizontja legfeljebb 

egy év. Így a fenti kiinduló modell leegyszerűsödött egy differenciaegyenletre: 

∆log Lt =  α ∆log Qt  + β ∆log wt + …  + b + εt. 
 

Különböző további változókat vizsgáltunk, hogy érdemben befolyásolják-e a 

vállalatok munka-keresletét (pl. tőkeköltség, termelékenység, a piaci verseny intenzitása, 

piacszerkezet) de ezek a további változók egyenként és együtt egyaránt lényegtelennek 

bizonyultak, így a fenti egyszerű modell kielégítő magyarázatát adta a vállalatok 

viselkedésének. 

A modellt ismét megbecsültük évenként is, és a korábbi két panelre is, a korábbi 

ágazati bontásban. A becsléshez újfent az általánosított momentumok módszerét (GMM) 

                                                 
16 A modell származtatása, feltevéseinek részletes ismertetése megtalálható Nickell (1986)-ban vagy Mátyás–
Sevestre (1996)-ban, a modell különböző variánsaival végzett elemzések eredményeit a fentiek mellett 
Hamermesh (1993) tárgyalja kimerítően. 
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használtuk a termelést és a bérköltséget endogén magyarázóváltozóként kezelve. A részletes 

becslési eredményeket a 3.4.–3.5. táblázatok mutatják be. 

A modell szokásos értelmezéséhez szükséges, hogy teljesüljenek az α>0, β<0 

relációk; ez egy becslés kivételével teljesül is, ámbár elenyésző számban találunk nem 

szignifikáns együtthatókat. A legfontosabb eredmények, a munkakereslet termelés-, ill. 

bérrugalmassága a 3.2. és a 3.3. ábrán láthatók. 

3.2. ábra: A munkakereslet termelés-rugalmassága ágazatonként 
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3.3. ábra: A munkakereslet bérrugalmassága ágazatonként 
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A 3.2. ábrán világosan látható, hogy a munkakereslet termelés-rugalmassága az 

ágazatok többségében csökkent a vizsgált időszakban, és 2003-ra a stabil piacgazdaságokban 

szokásos 0,4-0,5-ös tartomány alá süllyedt. Különösen feltűnő, hogy a közszférával versenyző 

szolgáltatásoknál az egész időszakban lényegesen alacsonyabb volt a termelés-rugalmasság, 

mint a többi ágazatban. A piaci kereslet növekedése változatlan feltételek (változatlan 

reálbérköltség) ebben a szektorban generálja a legkisebb (legális) foglalkoztatás-növekedést; a 

mintaidőszak átlagában a szolgáltatások keresletének egy százalékos többletkereslete 

feleakkora mértékű foglalkoztatás-növekedést generál, mint a feldolgozóiparban; különösen 

igaz ez 2003-ban.  

1999-re a magyar munkakereslet bérérzékenysége a Nyugat-Európában szokásos 

alacsony szintre csökkent, ami azért különösen szerencsés, mert az 1999-2003 közti évek volt 

a nagy kormányzati bérintézkedések (minimál- és közszolgálati béremelés) időszaka; ennek 

az addigra konszolidálódott munkapiaci viszonyok között sokkal kisebb negatív 

foglalkoztatási hatása volt, mint amekkora akár néhány évvel korábban lett volna. De a 
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váratlan és nagy bérsokkok megakadályozták a stabil, hosszú távú vállalati foglalkoztatási 

stratégia kialakulását, tovább folytatódott a vállalatok állandó viselkedési alkalmazkodása a 

munkapiacon. 

A munkakereslet rugalmasságai nem jeleznek lényegi eltérést 2003-ban a korábbi 

trendtől, így a közszolgálati béremelés önmagában valószínűleg nem rontotta lényegesen a 

foglalkoztatási viszonyokat a vállalati viselkedés deformálásával. Ugyanakkor a 

bérrugalmasságok szóródása lényegesen megnőtt 2003-ban, ami a vállalati viselkedés 

elbizonytalanodását jelzi. És a közszférával versenyző szolgáltatás bérrugalmassága nőtt 

messze legnagyobb mértékben, itt a munkakereslet bérérzékenysége az előző két év átlagának 

több mint duplájára nőtt, ámbár itt meg kell jegyezni, hogy amúgy is ebben az ágazatban volt 

a legbizonytalanabb a vállalatok foglalkoztatási stratégiája. 
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3.4. táblázat: Dinamikus munkakeresleti egyenlet becslési eredményei 
 
  1999 2000 2001 2002 2003 2001–3 1999–2003

Közszférával versenyző             
dlog(termelés)             0,34 ** 0,35 * 0,21 * 0,25 * 0,16 * 0,21 ** 0,22 ** 
dlog(bérköltség)          -0,36 * -0,78 ** -0,19 ** -0,14 -0,38 * -0,19 ** -0,21 ** 
konstans                       0 -0,04 ** 0,03 0,03 0,04 0,03 * 0,02 
mintanagyság              154 167 369 422 462 1253 1574 
függő változó átlaga    0,01 -0,05 0,01 0,03 0,01 0,02 0,01 
függő változó szórása  0,22 0,32 0,33 0,34 0,27 0,31 0,31 
R2                     0,48 0,59 0,15 0,19 0,17 0,17 0,2 
reziduális szórás          0,16 0,21 0,3 0,31 0,25 0,29 0,28 
túlidentifikációs próba 1,11 0,53 0,16 1,14 1,09 0,87 0,8 

Más szolgáltatás                   
dlog(termelés)             0,39 ** 0,42 ** 0,33 ** 0,31 ** 0,28 ** 0,31 ** 0,33 ** 
dlog(bérköltség)          -0,38 ** -0,16 -0,32 ** -0,25 ** -0,27 ** -0,27 ** -0,29 ** 
konstans                       0,02 * -0,02 ** 0,03 ** 0 -0,01 ** 0 0 
mintanagyság              3122 3193 5524 5839 5819 17182 23497 
függő változó átlaga    0,01 -0,04 -0,01 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 
függő változó szórása  0,43 0,37 0,41 0,39 0,36 0,39 0,39 
R2                     0,34 0,33 0,26 0,28 0,25 0,26 0,28 
reziduális szórás          0,35 0,31 0,36 0,33 0,32 0,34 0,33 
túlidentifikációs próba 1,72 * 1,24 3,82 ** 1,2 2,68 ** 2,22 ** 4,03 ** 

Feldolgozóipar                     
dlog(termelés)             0,49 ** 0,44 ** 0,41 ** 0,45 ** 0,45 ** 0,44 ** 0,45 ** 
dlog(bérköltség)          -0,27 ** -0,21 * -0,31 ** -0,34 ** -0,28 * -0,31 ** -0,30 ** 
konstans                       0,01 * -0,02 ** 0,03 ** 0,01 -0,02 ** 0 0 
mintanagyság              4681 4764 6352 6607 6456 19415 28860 
függő változó átlaga    0,01 -0,01 0 -0,03 -0,04 -0,02 -0,02 
függő változó szórása  0,36 0,33 0,36 0,37 0,35 0,36 0,36 
R2                     0,46 0,38 0,36 0,41 0,35 0,37 0,39 
reziduális szórás          0,26 0,26 0,29 0,29 0,28 0,29 0,28 
túlidentifikációs próba 3,62 ** 3,26 ** 3,29 ** 3,53 ** 5,54 ** 8,22 ** 8,72 ** 

Kereskedelem                       
dlog(termelés)             0,45 ** 0,57 ** 0,35 ** 0,40 ** 0,34 ** 0,37 ** 0,42 ** 
dlog(bérköltség)          -0,21 * -0,21 -0,13 ** -0,37 ** -0,01 -0,19 ** -0,21 ** 
konstans                       0,03 ** 0,01 0,02 ** 0,04 ** 0,01 0,02 ** 0,02 ** 
mintanagyság              3053 3098 5989 6273 6128 18390 24541 
függő változó átlaga    0,01 -0,04 0,01 -0,01 -0,01 0 -0,01 
függő változó szórása  0,39 0,44 0,37 0,38 0,33 0,36 0,37 
R2                     0,37 0,58 0,25 0,4 0,2 0,3 0,35 
reziduális szórás          0,31 0,29 0,32 0,29 0,29 0,3 0,3 
túlidentifikációs próba 9,10 ** 4,12 ** 3,48 ** 5,15 ** 3,97 ** 10,20 ** 17,12 ** 
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3.5. táblázat: Dinamikus munkakeresleti egyenlet becslési eredményei (folyt) 
 

  1999 2000 2001 2002 2003 2001–3 1999–2003
Más ágazatok                       

dlog(termelés)             0,39 ** 0,39 ** 0,35 ** 0,31 ** 0,20 ** 0,30 ** 0,33 ** 
dlog(bérköltség)          -0,42 ** -0,12 * -0,25 ** -0,24 ** 0,04 -0,20 ** -0,23 ** 
konstans                       -0,02 ** -0,04 ** -0,01 -0,01 -0,02 ** -0,02 ** -0,02 ** 
mintanagyság              3320 3298 4545 4808 4733 14086 20704 
függő változó átlaga    -0,05 -0,08 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,05 
függő változó szórása  0,35 0,35 0,41 0,37 0,32 0,37 0,36 
R2                     0,38 0,34 0,31 0,3 0,08 0,26 0,29 
reziduális szórás          0,28 0,28 0,34 0,31 0,31 0,32 0,31 
túlidentifikációs próba 5,84 ** 5,50 ** 5,85 ** 3,94 ** 1,77 * 8,91 ** 16,13 ** 

Minden vállalat                    
dlog(termelés)             0,43 ** 0,46 ** 0,35 ** 0,36 ** 0,31 ** 0,35 ** 0,37 ** 
dlog(bérköltség)          -0,24 ** -0,16 ** -0,22 ** -0,27 ** -0,12 * -0,22 ** -0,22 ** 
konstans                       0,01 -0,02 ** 0,01 ** 0,01 -0,01 ** 0 0 
mintanagyság              14330 14520 22779 23949 23598 70326 99176 
függő változó átlaga    0 -0,04 -0,01 -0,03 -0,02 -0,02 -0,02 
függő változó szórása  0,38 0,37 0,39 0,38 0,34 0,37 0,37 
R2                     0,37 0,4 0,28 0,34 0,22 0,29 0,32 
reziduális szórás          0,3 0,29 0,33 0,31 0,3 0,31 0,31 
túlidentifikációs próba 9,65 ** 9,44 ** 13,39 ** 6,84 ** 12,39 ** 21,46 ** 32,32 ** 
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3.3. Munkahely-teremtés és rombolás 
 

A foglalkoztatási helyzetet hagyományosan makrogazdasági mutatói alkalmatlanok a 

foglalkoztatási helyzet mikroszerkezetének bemutatására. Ezért a Davies–Haltiwanger–Schuh 

(1996) könyvet követve, sokan vállalati adatokból számított munkahely-teremtési, -rombolási 

és áramlási (reallokációs) mutatókkal jellemzik a munkaerőpiac állapotát és rugalmasságát. 

Ezek a mutatók figyelembe veszik a vállalatok életciklusának fázisait és annak foglalkoztatási 

következményeit: a vállalatalapítás, a dinamikus felfutás munkahelyek teremtésével jár, míg a 

vállalat karcsúsítása, felszámolása munkahelyeket szűntet meg. A megszűnő munkahelyekből 

átmehetnek a dolgozók a ,,szomszéd” vállalathoz (ugyanabban a szektorban és/vagy 

régióban), amikor csak a vállalatvezetők tehetségén múlik a vállalat sorsa, de ágazatok közti 

átcsoportosítással is járhat a gazdaság strukturális átalakulása.   

E folyamatok méréséhez először is szükségünk van a vállalatok alkalmazotti 

létszámára (legalább) két egymást követő évben. Az átlagos foglalkoztatás e kettő átlaga.17 

Ezután szétválogatjuk azokat a vállalatokat, ahol nőtt, illetve csökkent a létszám. A bruttó 

munkahely-teremtési ráta az ágazathoz tartozó összes bővülő vállalat létszámnövekménye 

osztva az ágazat teljes átlagos létszámával.18 Hasonló módon, a bruttó munkahely-rombolás a 

vállalatok létszámcsökkenése osztva a teljes ágazati átlagos létszámmal. A kettő különbsége a 

nettó munkahely-teremtés vagy -rombolás. Fontos mutató azonban a kettő összege is: ez 

mutatja meg, hogy összesen milyen arányban változott a foglalkoztatás vállalati szerkezete; 

ezt bruttó reallokációnak hívjuk. A munkaerő-kereslet folyamatos átrendeződése a gazdasági 

növekedés szükséges velejárója, hiszen ez a szerkezeti változás az alapja a munkaerő-kereslet 

és -kínálat egymáshoz alkalmazkodásának. 

                                                 
17 Új vállalatok esetén az előző évi foglalkoztatás értelemszerűen 0, ahogy az időközben felszámolt vállalat 
jelenlegi létszáma is 0. 
18 Természetesen a létszámot csökkentő cégek létszámnövekménye 0. A mutató hasonló módon számítható 
régióra vagy a gazdaság egészére is. 
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A 3.6. táblázat foglalja össze a magyar vállalatokra számított hagyományos 

munkahely-áramlási mutatókat az 1999-2004-es időszakra,19 a 3.7. táblázat pedig azokat a 

szűkített mutatókat, amelyeket kizárólag a mindkét időszakban működött vállalatok adataiból 

számítottunk, tehát amelyek figyelmen kívül hagyják a vállalatok keletkezéséhez, vagy 

felszámolásához kapcsolódó áramlásokat. 

Davis és szerzőtársai (1996) 18 ország adatait megvizsgálva foglalta össze a 

munkaerőáramlás fő jellegzetességeit a fejlett piacgazdaságokban. Azt találták, hogy a 

munkahelyteremtés és -rombolás meglepően gyors. Éves adatokat tekintve, minden tíz 

munkahelyből átlagosan egy megszűnik, és minden tíz után átlagosan egy új munkahely 

születik. Bár az átrendeződés a feldolgozóiparban valamivel alacsonyabb, mint a 

versenyszféra többi ágában, a mindenhol megfigyelhető nagyfokú munkahelyáramlás azt 

sugallja, hogy a bruttó munkahelyáramlás magas értékei inkább ágazaton belüli változásokat 

tükröznek, mint iparágak közötti átrendeződéseket. 

A nemzetközi tapasztalatok alapján előrejelzett tendenciák a vizsgált időszakban 

többé-kevésbé Magyarországon is érvényesültek. A magyar ágazatok többségében még 1999 

után is intenzívebb volt a munkahely-reallokáció, mint a legtöbb fejlett piacgazdaságban, de a 

különbség már nem volt túl jelentős; sokkal kisebb, mint korábban (v.ö. Kőrösi (2005a) és 

(2005b)). És az ágazatok többségében a reallokáció nagy része ágazaton belül zajlott: a 

munkahely-teremtés és –rombolás intenzitásához képest a kettő egyenlege viszonylag kicsi 

volt.  

A fenti általános kép alól azonban van két nagyon lényeges kivétel. Az egyik egy 

ágazat, a közszférával versenyző szolgáltatásé, ahol 1999 után is rendkívül intenzív 

munkahely-teremtés zajlott: a nettó munkahely-teremtés (egyenleg) az időszak nagy részében 

intenzívebb volt, mint a munkahely-rombolás. Az újonnan teremtett munkahelyek nagyon 

                                                 
19 A 3.1-es és 3.2-es fejezettől eltérően az itt közölt számítások az összes kettős könyvelést végző vállalat 
adataiból számított ágazati mutatókon alapulnak, és nem a 3.4 fejezetben ismertetett mintából számítottuk. 
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jelentős része új vállalatokban jött létre. Itt azonban fontos megjegyeznünk, hogy a 

munkahely-áramlásokat kizárólag a vállalati szférában mérjük: ha egy önkormányzati 

tulajdonú gazdálkodó szerv, pl. iskola vagy kórház vállalattá alakul, az vállalat-teremtésként 

jelenik meg az adatainkban, és az ott meglévő munkahelyeket újonnan teremtett (vállalati) 

munkahelyekként vesszük számban. Ez torzíthatja a munkahely-áramlási mutatókat, de 

tudtunkkal ilyen átalakulás ebben az időszakban csak egészen kivételesen fordult elő. Az 

természetesen előfordulhat, hogy a munkahely az oktatási, vagy egészségügyi szektorban 

maradt, csak a leépülő közfoglalkoztatást pótolta a keletkező új munkahely, és így valójában 

nem ágazatok közötti, hanem ágazaton belül köz- és vállalati-szektor közötti áramlásról van 

szó, de az mindenesetre érdemi, és a magánszférát tekintve rendkívül intenzív áramlás. 

A másik fontos kivétel 2003. 2003-ban a munkapiaci folyamatok szinte 

megdermedtek: kivétel nélkül minden ágazatban drasztikusan csökkent mind a munkahely-

teremtés, mind a –rombolás. Ez egyértelműen jelzi a vállalatok teljes elbizonytalanodását: 

olyan nagy sokkok érték a vállalatokat 2002-ben (ezek egyike persze nyilván a közszolgálati 

béremelés, de távolról sem csak az), hogy visszariadtak minden változtatástól. Ezeket a 

változtatásokat azonban jórészt csak elhalasztották: a munkahely-teremtés intenzitása 2004-

ben minden ágazatban lényegesen meghaladta a 2002-est, sőt, több ágazatban, és a vállalati 

szféra egészében is a két év (2003-2004) átlaga lényegében megegyezik a korábbi évek 

átlagával. Különösen így van ez a közszférával versenyző szolgáltatásban: egy év alatt több 

mint feleannyi munkahely teremtődött, mint amennyi korábban létezett, és ennek közel 

négyötöde új vállalatokban. És ez a hatalmas arányú új munkahely-teremtés a közszolgálati 

béremelést követően, már a lényegesen megemelkedett bérek mellett következett be. Ez 

egybecseng azzal, hogy a közszférával versenyző szolgáltatásban kiemelkedően intenzív volt 

a szakember-hiányt jelző hozamosztozkodás. Úgy tűnik, a gazdaság túlnyomó részétől 

eltérően e szegmens fejlődését korábban jelentős részben a munkaerőkínálati korlát fékezte, 
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és nem a termékek iránti elégtelen kereslet, ámbár a kettő részben persze össze is függhet. A 

közszolgálati béremelés olyan mértékű béremelkedést kényszerített ki az azzal versenyző 

szolgáltatási szektorokban, ami már viszonylag nagy számban arra ösztönözte a megfelelően 

képzett szakembereket, lépjenek be (vagy át?) a magánszektorba (is?).  

Nehéz persze egyértelmű összefüggést bizonyítani a közszolgálati bérek 2002-03-as 

emelése, és a közszolgálati szférával versenyző magánszolgáltatási szektorban 2004-ben 

bekövetkezett foglalkoztatási robbanás között, hiszen annyi minden más is változott közben. 

Például a 2004-es EU csatlakozással a közszférában dolgozók egy jelentős része előtt először 

megnyíló nemzetközi munkapiac hatásának is lehetett hatása arra, hogy a hagyományos 

közszféra dolgozói a korábbinál lényegesen nagyobb számban próbáltak szerencsét a 

magánszektorban. De nagyon valószínű, hogy legalább részben a közszolgálati béremelésnek 

ez egy előre aligha sejtett következménye. 
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3.6. táblázat: Munkahely-teremtés és rombolás (százalék) 
 
Ágazat       1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Teremtés 
Közszférával versenyző 15,6 22,2 26,2 21,3 10,0 50,6 
Más szolgáltatás 12,4 11,8 13,5 12,2 4,9 20,1 
Feldolgozóipar   11,0 14,4 10,4 7,4 1,3 11,9 
Kereskedelem   18,6 16,9 16,6 20,7 5,7 23,4 
Más ágazatok  9,6 11,9 11,9 9,6 3,7 16,5 
Összesen     12,4 13,7 12,7 11,7 3,7 18,0 

Rombolás 
Közszférával versenyző 9,2 8,5 10,0 10,7 4,4 8,2 
Más szolgáltatás 10,6 8,5 11,2 13,2 3,1 11,3 
Feldolgozóipar   11,4 11,7 11,5 14,3 1,1 12,6 
Kereskedelem   13,5 11,9 12,7 13,0 3,4 12,8 
Más ágazatok   12,8 14,6 16,6 13,2 2,4 12,5 
Összesen     11,8 11,3 12,4 13,5 2,4 12,1 

Egyenleg 
Közszférával versenyző 6,4 13,7 16,2 10,6 5,6 42,4 
Más szolgáltatás 1,8 3,3 2,3 -1,0 1,8 8,8 
Feldolgozóipar   -0,5 2,7 -1,1 -6,8 0,2 -0,8 
Kereskedelem  5,1 5,0 3,9 7,8 2,3 10,6 
Más ágazatok   -3,2 -2,6 -4,6 -3,6 1,3 4,0 
Összesen    0,6 2,4 0,3 -1,8 1,3 5,9 

Reallokáció 
Közszférával versenyző 24,8 30,7 36,3 32,0 14,4 58,9 
Más szolgáltatás 23,0 20,3 24,6 25,4 8,0 31,5 
Feldolgozóipar   22,4 26,1 22,0 21,7 2,4 24,5 
Kereskedelem   32,1 28,8 29,2 33,7 9,1 36,2 
Más ágazatok   22,5 26,5 28,5 22,7 6,1 29,0 
Összesen     24,1 25,0 25,2 25,2 6,1 30,2 

Többlet reallokáció 
Közszférával versenyző 18,4 17,0 20,1 21,4 8,7 16,5 
Más szolgáltatás 21,2 17,1 22,4 24,4 6,2 22,7 
Feldolgozóipar   21,9 23,4 20,9 14,9 2,2 23,7 
Kereskedelem   27,0 23,7 25,3 26,0 6,8 25,5 
Más ágazatok   19,3 23,9 23,9 19,1 4,8 24,9 
Összesen     23,6 22,6 24,8 23,4 4,7 24,3 
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3.7. táblázat: Szűkített munkahely-teremtés és rombolás (százalék) 
 
Ágazat       1999 2000 2001 2002 2003 2004 

 Teremtés    
Közszférával versenyző 10,4 9,4 9,8 9,8 2,7 11,2 
Más szolgáltatás 9,0 7,7 7,9 6,6 1,8 9,3 
Feldolgozóipar  7,8 9,7 6,9 5,0 0,8 7,3 
Kereskedelem   12,1 11,5 10,6 15,0 2,7 10,5 
Más ágazatok  5,2 7,5 5,7 5,4 1,6 7,7 
Összesen    8,4 9,1 7,7 7,3 1,6 8,6 

 Rombolás    
Közszférával versenyző 6,4 5,6 6,3 7,1 1,7 3,7 
Más szolgáltatás 7,8 6,4 8,4 8,7 1,3 6,0 
Feldolgozóipar  8,0 6,2 7,8 8,2 0,8 8,3 
Kereskedelem  9,3 8,2 9,4 7,4 1,9 7,9 
Más ágazatok  9,7 9,6 12,3 9,0 1,5 9,0 
Összesen    8,5 7,1 9,0 8,3 1,3 7,5 

 Egyenleg    
Közszférával versenyző 4,0 3,8 3,6 2,7 1,0 7,5 
Más szolgáltatás 1,2 1,3 -0,6 -2,1 0,4 3,4 
Feldolgozóipar   -0,2 3,5 -0,9 -3,2 0,0 -1,0 
Kereskedelem  2,8 3,3 1,2 7,6 0,8 2,6 
Más ágazatok   -4,6 -2,1 -6,6 -3,6 0,0 -1,3 
Összesen     0,0 1,9 -1,3 -1,0 0,3 1,1 

 Reallokáció   
Közszférával versenyző 16,8 15,0 16,1 16,8 4,5 14,9 
Más szolgáltatás 16,8 14,1 16,3 15,2 3,1 15,3 
Feldolgozóipar   15,9 15,9 14,7 13,2 1,6 15,5 
Kereskedelem   21,5 19,7 20,0 22,4 4,6 18,3 
Más ágazatok   14,9 17,1 18,0 14,3 3,2 16,6 
Összesen     16,8 16,2 16,6 15,6 2,9 16,1 

Többlet reallokáció 
Közszférával versenyző 12,8 11,1 12,5 14,1 3,5 7,4 
Más szolgáltatás 15,5 12,8 15,7 13,1 2,7 11,9 
Feldolgozóipar   15,7 12,4 13,9 9,9 1,5 14,5 
Kereskedelem   18,7 16,3 18,8 14,8 3,9 15,7 
Más ágazatok   10,3 15,0 11,5 10,7 3,1 15,3 
Összesen     16,7 14,3 15,3 14,7 2,6 15,0 
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3.4. A vállalati minta jellemzői 
 

A 3. részben szereplő empirikus elemzés adatbázisa a kettős könyvelést végző, és 

1992–2003 között a bértarifa felvételben szereplő vállalatok mérlegadatain alapul.20 

A bértarifa felvételnek a mintaidőszak elején elvben minden, legalább 20 főt 

foglalkoztató, később legalább 5 főt foglalkoztató vállalatot tartalmaznia kellene, azonban 

különböző okokból — leginkább persze az adatszolgáltatás elmulasztása miatt, de részben a 

mintavétel sajátosságaiból adódóan is — ezen vállalatoknak csak egy részét tartalmazza. A 

valóban nagy vállalatok közül viszonylag kevés hiányzik, de a vállalatméret csökkenésével 

egyre csökken a mintában szereplés valószínűsége. A 3.8. táblázat néhány releváns szempont 

alapján összefoglalja a minta reprezentativitását. 

Adatbázisunkban csak a kettős könyvvitelre kötelezett vállalatok szerepelnek, mivel 

az egyszerűsített adóbevallásban szereplő információ nem elégséges az általunk végzett 

elemzésekhez. Ez sajnos nem túl jelentős korlát, mivel a családi és egyéb mikrovállalkozások 

a létszámhatár és a mintavételi szabályok következtében jórészt a bértarifa-felvételből is 

hiányoznak. Így a valódi kisvállalatok szinte teljes köre automatikusan kimarad 

vizsgálatunkból. Adatbázisunk évente a kettős adózásra kötelezett vállalatok durván 10 

százalékát tartalmazza, az iparvállalatoknak mintegy 20 százalékát. A reprezentáció erősen 

függ az ágazat jellegétől: míg a kereskedőcégeknek csak 5-7 százaléka szerepel 

adatbázisunkban, a bányászatban és energiaszektorban részarányuk 50 százalék felett van. 

Ugyanakkor, mivel a nagyvállalatok többsége szerepel, a foglalkoztatás szerinti reprezentáció 

sokkal magasabb: még a kereskedelemben is minden évre legalább 35 százalékos, más 

ágazatokra 50 és 90 százalék között mozog. Így vizsgálatunk lefedi a magyar gazdaság 

jelentős részét. A minta szisztematikus torzítottsága mégis lényegi korlátja elemzésünk 

érvényességének: különböző vizsgálatok alapján elég egyértelmű, hogy a mikrovállalatok 
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munkapiaci viselkedése eltér a nagyobbakétól. Hiányzó értékek és adathibák következtében 

az egyes becsléseknél a megfigyelések egy részét el kellett ugyan hagynunk, de a megmaradt 

megfigyelések még mindig lefedték a gazdaság nagyon jelentős részét.  

Az infláció hatásának kiszűrésére minden értékben kifejezett változót defláltunk. Erre, 

ahol arra módunk nyílt, a KSH TEÁOR szerinti 4 számjegy mélységű termelői árindexeit 

használtuk. Ahol ez nem állt rendelkezésünkre, ott az ezt lehető legjobban közelítő (2 vagy 3 

számjegyű besorolásra vonatkozó) árindexekkel dolgoztunk.  

A 3.9. táblázat bemutatják a legfontosabb változók alakulását a főbb 

vállalatcsoportokra. A táblázatok a vállalat méretével súlyozott átlagokat tartalmaznak. Az 

ágazati besorolás mindig az a vállalat adott évi kódja alapján történt. A változásokat csak azon 

vállalatok változási ütemének súlyozott átlaga, amelyek az előző évben is szerepeltek a 

mintában, és mindig az adott évben az ágazathoz tartozó vállalatokra számítottuk, így a 

foglalkoztatási szint dinamikája eltér a változásban jelzett dinamikától.  

                                                                                                                                                         
20 A mérlegadatbázis összeállításában Marocsekné Nagy Valéria volt segítségünkre, amiért ezúton is köszönetet 
nyilvánítunk.  
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3.8. táblázat: A vállalati minta reprezentativitása 
 
 

  1999 2000 2001 2002 2003
Közszférával versenyző               

Kettős könyvelésű vállalatok 
száma  

2980 3532 6037 7464 8939

Ebből a mintában szerepel           155 325 396 441 466
Részarány (%)                      5,2 9,2 6,6 5,9 5,2
Nettó árbevétel, %-os részarány    44,5 51,6 49,1 42,3 42,5
Hozzáadott érték, %-os részarány   49,4 57,5 49,5 44,0 44,1
Export, %-os részarány             20,6 15,7 21,6 22,1 31,6
Foglalkoztatás, %-os részarány     38,1 50,1 48,8 43,4 43,8

Más szolgáltatás                     
Kettős könyvelésű vállalatok 
száma  

51218 58599 74798 84103 93917

Ebből a mintában szerepel           3190 5101 5651 5918 5869
Részarány (%)                      6,2 8,7 7,6 7,0 6,2
Nettó árbevétel, %-os részarány    66,2 67,1 66,3 63,6 62,0
Hozzáadott érték, %-os részarány   88,9 94,7 91,6 92,0 87,4
Export, %-os részarány             71,5 74,8 74,9 76,0 73,0
Foglalkoztatás, %-os részarány     70,3 71,6 68,9 64,3 61,6

Feldolgozóipar                       
Kettős könyvelésű vállalatok 
száma  

20991 21957 24560 26353 28054

Ebből a mintában szerepel           4789 6183 6470 6676 6518
Részarány (%)                      22,8 28,2 26,3 25,3 23,2
Nettó árbevétel, %-os részarány    91,7 92,3 91,7 93,0 91,0
Hozzáadott érték, %-os részarány   93,2 93,1 90,7 93,0 90,9
Export, %-os részarány             97,2 97,1 96,0 98,8 96,6
Foglalkoztatás, %-os részarány     85,2 85,9 85,4 86,7 83,6

Kereskedelem                         
Kettős könyvelésű vállalatok 
száma  

45021 46398 53529 58057 63899

Ebből a mintában szerepel           3121 5493 6151 6372 6161
Részarány (%)                      6,9 11,8 11,5 11,0 9,6
Nettó árbevétel, %-os részarány    62,7 67,6 67,8 68,0 65,1
Hozzáadott érték, %-os részarány   61,9 65,9 65,3 66,8 60,4
Export, %-os részarány             69,9 79,1 76,1 85,9 77,9
Foglalkoztatás, %-os részarány     52,5 57,4 57,8 52,7 52,9

Más ágazatok                         
Kettős könyvelésű vállalatok 
száma  

19122 20485 24886 28597 32462

Ebből a mintában szerepel           3424 4434 4717 4873 4792
Részarány (%)                      17,9 21,6 19,0 17,0 14,8
Nettó árbevétel, %-os részarány    81,6 82,2 80,9 78,3 75,9
Hozzáadott érték, %-os részarány   87,0 87,9 84,9 82,0 81,0
Export, %-os részarány             80,8 85,9 88,5 84,4 80,2
Foglalkoztatás, %-os részarány     79,0 78,9 77,5 74,3 70,2
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Minden vállalat                      
Kettős könyvelésű vállalatok 
száma  

139332 150971 183810 204574 227271

Ebből a mintában szerepel           14679 21536 23385 24280 23806
Részarány (%)                      10,5 14,3 12,7 11,9 10,5
Nettó árbevétel, %-os részarány    76,1 78,2 77,9 77,2 74,8
Hozzáadott érték, %-os részarány   86,4 88,8 85,8 86,5 83,5
Export, %-os részarány             92,2 93,3 92,3 95,8 93,0
Foglalkoztatás, %-os részarány     74,2 75,6 74,2 71,2 68,6
 
 
 
 
 
 

3.9. táblázat: A vállalati minta jellemzői, átlagok 
 
 
  1999 2000 2001 2002 2003 

Közszférával versenyző             
Megfigyelésszám                   154 167 369 422 462 
Foglalkoztatott létszám           43,4 41,3 30,5 28,2 31,7 
Létszám változása (%)            2,3 0,3 6,5 8,2 7,1 
Munkaköltség változása (%)       4,4 -0,2 9,9 23,6 11,5 
Bér változása (%)                7,1 -1,0 6,6 24,2 13,2 
Termelés változása (%)           12,0 -1,0 11,7 14,7 8,6 
Munkatermelékenység (%)          9,4 -1,3 4,8 6,0 1,4 
Export részarány (%)             0,4 0,4 0,5 0,4 0,3 
Profitráta (%)                   2,3 3,2 2,9 4,8 -0,6 

Más szolgáltatás                   
Megfigyelésszám                   3122 3193 5524 5839 5821 
Foglalkoztatott létszám           124,9 121,1 75,5 69,6 68,7 
Létszám változása (%)            -1,2 -2,7 -0,5 -1,4 -0,9 
Munkaköltség változása (%)       4,9 2,8 16,4 15,3 2,4 
Bér változása (%)                7,0 2,8 13,4 16,3 3,0 
Termelés változása (%)           8,9 5,5 7,5 8,3 8,4 
Munkatermelékenység (%)          10,3 8,4 8,1 9,8 9,4 
Export részarány (%)             9,4 9,2 9,4 8,2 8,3 
Profitráta (%)                   3,9 3,3 2,9 1,8 2,4 

Feldolgozóipar                     
Megfigyelésszám                   4681 4766 6352 6608 6458 
Foglalkoztatott létszám           135,5 130,3 103,9 96,0 94,1 
Létszám változása (%)            -1,1 1,6 0,6 -3,1 -0,5 
Munkaköltség változása (%)       8,2 6,2 15,0 13,7 0,9 
Bér változása (%)                11,5 6,2 12,0 15,2 1,9 
Termelés változása (%)           19,2 17,3 19,9 4,3 9,3 
Munkatermelékenység (%)          20,5 15,5 19,2 7,6 9,8 
Export részarány (%)             53,2 52,3 54,2 53,8 56,5 
Profitráta (%)                   3,9 3,6 1,6 3,0 6,1 
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Kereskedelem                       
Megfigyelésszám                   3053 3098 5990 6274 6128 
Foglalkoztatott létszám           55,0 54,4 34,8 32,4 33,3 
Létszám változása (%)            0,3 0,6 4,1 1,8 2,8 
Munkaköltség változása (%)       8,7 3,2 17,6 17,0 3,4 
Bér változása (%)                11,6 3,0 14,5 18,4 4,5 
Termelés változása (%)           10,7 7,4 10,6 8,2 6,6 
Munkatermelékenység (%)          10,3 6,7 6,2 6,2 3,7 
Export részarány (%)             7,6 8,8 9,3 8,8 8,0 
Profitráta (%)                   0,8 0,8 1,4 1,6 1,2 

Más ágazatok                       
Megfigyelésszám                   3320 3298 4545 4810 4736 
Foglalkoztatott létszám           82,4 76,2 55,1 49,5 47,1 
Létszám változása (%)            -6,3 -6,3 -5,0 -5,2 -4,1 
Munkaköltség változása (%)       6,1 -2,5 18,5 17,7 -1,3 
Bér változása (%)                8,8 -2,5 15,5 20,3 -0,1 
Termelés változása (%)           0,9 -1,5 10,2 2,6 -7,3 
Munkatermelékenység (%)          7,7 5,0 16,0 8,3 -3,3 
Export részarány (%)             3,9 4,0 4,2 3,3 2,9 
Profitráta (%)                   0,5 1,2 1,9 1,3 0,5 

Minden vállalat                    
Megfigyelésszám                   14330 14522 22780 23953 23605 
Foglalkoztatott létszám           102,7 98,7 67,9 62,4 61,4 
Létszám változása (%)            -2,0 -1,2 -0,2 -2,3 -0,7 
Munkaköltség változása (%)       7,0 2,9 16,5 15,8 1,8 
Bér változása (%)                9,7 2,9 13,5 17,2 2,7 
Termelés változása (%)           12,8 10,4 14,5 5,7 6,6 
Munkatermelékenység (%)          15,1 11,7 14,7 8,1 7,4 
Export részarány (%)             26,6 26,9 27,9 26,9 27,9 
Profitráta (%)                   2,6 2,5 1,8 2,2 3,4 
 
  
 

 59 



 60 

 



4. Az állami bérek és foglalkoztatás hatása a költ-

ségvetésre

4.1. Bevezetés

Az állami szférában dolgozók bérének emelése nyilvánvalóan hat a költségvetési egyenle-

gre. Az elsõrendû hatás egyenlegrontás, a kiadásokat közvetlenül növeli, mind a béremelés,

mind az esetleges foglakoztatás növelés. Fontos azonban megbecsülnünk az indirekt hatá-

sokat is, hiszen a költségvetési lépéseknek ezt is �gyelembe kell vennie már csak az európai

uniós szabályoknak való megfelelés miatt is. Az ezen kutatás keretében végzett ökonome-

triai vizsgálatok lehetõvé teszik egy ilyen becslés elkészítését, hiszen azokból informá-

cióink lesznek arról, hogy milyen hatása van a közalkalmazotti béreknek a magánszféra

foglalkoztatására és béreire, vagyis az innen származó nettó adóbevételekre. Ugyanakkor

ezeka becslések önmagukban nem elegend½oek a költségvetési hatások számszer½usítéséhez,

konzisztens makromodellel végzett számításokból kaphatunk csak eredményeket.

Célunk egy makromodellben szimulációkkal vizsgálni a fenti összefüggéseket, külön-

bözõ feltevésekkel élve a munkapiacról. Eredményként két, illetve négy évre el½ore kiszá-

moljuk különböz½o hipotetikus állami béremelések hatását a költségvetési egyenlegre, pon-

tosabban azt vizsgáljuk, hogy bizonyos százalékos állami bér és foglakoztatás változtatá-

sok hány százalékkal változtatnák a költségvetési egyenleget egy kétéves periódusban a

jelenlegi körülmények között.

Amodell keresleti meghatározottságú a jószágpiacon, vagyis feltételezünk olyan mértékû

piaci erõt, hogy a vállalatoknak adott árak mellett érdemes a keresletet kielégíteni.. Az

árakról feltesszük, hogy részben a költségek, részben a külsõ piac határozzák meg azokat.

A kereslet a munkapiac közvetítésével hat az árakra, a munkások bérének meghatározásán

keresztül. Az összes belföldi kereslet azonban nem független a bérektõl, áraktól és jövedelmek-

tõl, tehát a modell alkalmas a közalkalmazotti bérek költségvetésre gyakorolt hatásá-

nak számbavételére szinte minden adófajtán, nemcsak a bérrel kapcsolatos be�zetéseken,

keresztül. A modell dinamilus jellege lehetõvé teszi azt is, hogy a bér és foglalkoztatás
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kapcsolatának visszacsatolási mechanizmusait is tanulmányozzuk.

A 2 alfejezet tartalmazza a modell leírását. El½oször a modellel kapcsolatos általános

megjegyzéseket teszünk, majd egy egyszer½usített változaton bemutatjuk a modell alap-

struktúráját. Ezután a fontosabb egyenleteket részletesebben is ismertetjük, és külön

kiemeljük a munkapiaccal és a költségvetéssel kapcsolatos modellezési problémákat. A 3.

alfejezet tárgyalja az egyes szimulációs szcenáriók leírását, és a szimulációk eredményeit.

A záró alfejezetben összefoglaljuk a modellszámítások tanulságait.

4.2. A modellr½ol

Összességében kis nyitott gazdaságban gondolkodunk, ahol a külkereskedelmi árak tekin-

tetében az ország árelfogadó, és a nemzetközi kamatokra sem képes befolyást gyakorolni

a belföldi gazdaságpolitika. A gazdaságban rövid távon a kereslet determinálja a kiboc-

sátást, a kapacitáskihasználási mutató (az �output gap�modellbeli legközelebbi rokona)

által reprezentált feszültségek azonban visszacsatolnak a modellbe, így a �potenciális out-

put� és a kereslet nem térhet el huzamosabb ideig egymástól. Az árak és bérek iga-

zodása id½ot vesz igénybe. A modell számszer½usítéséhez részben statisztikai becsléseket,

részben pedig kalibrálást alkalmaztunk nemzetközi tapasztalatok és elméleti megfontolá-

sok alapján. A költségvetési politika alakulása exogén. Egy fontos általános elv az, hogy

a relatív árak allokatív funkciója f½oleg hosszú távon érvényesül, ezért nem nagyon hosszú

távra tervezett modellünkben néhány relatív árhatás identi�kációja nem lényeges. Ilyenek

számunkra a t½okeköltségek, illetve ezzel összefüggésben a reálkamatlábak.

Mit gondolunk speci�kusan a magyar gazdaság mûködésérõl? Minden gazdaság növekedése

hosszú távon az inputok minõségétõl, növekedési ütemétõl, és az alkalmazott technológiától

függ. Magyarország a technológiai felzárkózás folyamatában van, ami a munka képzettségi

színvonalának, a nemzetközi integráción keresztül megvalósuló technológiai adaptáció-

nak, valamint a tõkeállomány növekedésének tudható be. A növekedési ütem átmeneti-

leg ezek miatt gyorsabb lehet, mint az EU gazdagabb országaiban. A tõkepiacok lib-

eralizálása miatt a t½okefelhalmozás oldaláról csak átmeneti növekedési akadály létezhet.
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(Az átmeneti növekedési akadály nem mond ellent az átmenetileg nagyobb növekedési

ütemnek. Növekedési akadály nélkül még nagyobbat ugrott volna a GDP szintje.) A

növekedés korlátai inkább a népesség képzettségében keresendõk, ami természetes módon

lassan változik. A nettó migráció vélhetõleg nem javít ezen a problémán rövid távon.

Ugyanakkor átmenetileg nagyobb növekedés lenne elérhetõ a lakosság, elsõsorban annak

kevésbé képzett rétege, aktivitásának növelésével, illetve aktivitásának a �fehér� gaz-

daságba irányításával, valamint a munkanélküliség csökkentésével. (A munkanélküliség

nem különböztethet½o meg könnyen az inaktivitástól.) Az alacsonyabb képzettségûek ak-

tivizálása átmeneti növekedési elõnnyel járhat, de hosszú távon is elõnyös lehet az ál-

lamháztartás helyzetének javításán keresztül.

Következésképpen a helyzetet így summázhatjuk: a magyar gazdaság �potenciális�

szintje alatt van, míg növekedési üteme meghaladja több év átlagában a jelenleg várható

hosszú távú növekedési trendet. A növekedési ütem átmeneti javítását elsõsorban onnan

várhatjuk, hogy kínálati oldalon növeljük a kevésbé képzett munka aktivitását. Kínálati

oldalon a legnagyobb gazdaságpolitikai veszély a képzett munka számára rossz ösztönzõk

kialakítása lehet, ami kedvezõtlen nettó migrációt indíthat be ezen a részpiacon. Kérdés,

hogy mekkora befolyása lehet a gazdaságpolitikának a technológia-transzferre, illetve a

beruházásokra. Milyen mértékben lehet EU-forrásokat felhasználni a technológiai fe-

jlesztéséhez és a kihasználatlan munkaállomány aktivizálásához?

A keresleti oldalon az állami kereslet visszafogása átmeneti kereslet-visszaesést okozhat

(a kereslet csökkenése szintként értelmezendõ), amely ceteris paribus csökkenti a kapac-

itások kihasználtságát és a foglalkoztatást. A stabilizáció, amennyiben a munka és a tõke

részesedését is csökkenti a nemzeti jövedelemben, a fogyasztás és a beruházás (multip-

likált) visszaesését is okozza. A lakásépítési kereslet mindenképpen vissza fog esni, ez

következik mind az elmúlt évek felfutásából, mind annak �nanszírozási módjából. (A

tartós javak iránti kereslet növekedési ütemeiben szükségszer½uen negatív autokorreláció

van.) A visszaesés fõleg a fogyasztásnál szükségszerû, a beruházásnál kevésbé lényeges, itt

az egyetlen jelent½os ellenható er½o az EU-alapokhoz való hozzáférésb½ol származhat. A nettó
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export várhatóan a következ½o években válhat pozitív tétellé a GDP-ben. Összességében

azt várhatjuk, hogy a gazdaság az elkövetkezõ néhány évben nemcsak a �potenciális�,

hanem �természetes� szintje alatt is marad. (A természetes szint a potenciálisnál alac-

sonyabb az adórendszer, az ármechanizmus, a tõke- és munkapiacok torzításai miatt.)

A modell továbbfejlesztett változata a Halpern-Koren-K½orösi-Vincze (2004) cikkben

használt modellnek, a továbbfejlesztás a PM és a KTI közötti együttm½uködés keretében

valósult meg. A modell számszer½usítéséhez részben statisztikai becsléseket részben pedig

kalibrálást alkalmaztunk nemzetközi tapasztalatok és elméleti megfontolások alapján.

Méretét tekintve modellünk körülbelül 20 magatartási egyenletb½ol és jóval több azonosság-

ból áll, így a jegybankokban, nemzetközi intézményekben (Európai Bizottság, OECD)

használt középméret½u makromodellekhez hasonló. A továbbiakban �amennyiben külön

nem említjük �minden változó TRAMO-SEATS módszerrel szezonálisan igazított ne-

gyedéves adat.Az adatbázis 2005-ig teljes, utána csak részlegesen rendelkezünk tényada-

tokkal. ..

4.2.1. Egy egyszer½usített modell

Itt csak a hosszú távú egyensúlyi összefüggéseket írjuk le, a dinamizálásról a kés½obbiekben

lesz szó.

A kibocsátást egy termelési függvény írja le, amelynek argumentuma a GDP (Y ), a

kapacitáskihasználás (U), a: teljes tényez½o termelékenység (A), a munka (L), és a t½oke

(K).

Y = UAL�K1��

A teljes tényez½o termelékenység (TFP) exogén ütemben n½o (A�a TFP egy periódussal

kés½obbi értéke)

A0 = A(1 + g)
1
�

Feltevésünk az, hogy minden periódusban a kibocsátás azonos a kereslettel, és rövid
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távon rögzített t½oke (kvázi-�x tényez½o) mellett a kapacitáskihasználás és a munka input

igazodása hozza létre az egyensúlyt. A rövid távú relatív igazodás a munka és a t½oke

relatív határköltségét½ol függ, az el½obbit a bérrel (w), az utóbbit a t½oke értékével, ahol p a

termel½oi (beruházási) ár,.újrabeszerzési áron reprezentáljuk.

L = U�(
pK

w
)

Az import (M) iránti igény konstans arányban van a GDP-vel.

M = mY

Az export részben jövedelmez½oségét½ol függ (amiben szerepet kap pE az exportár, pM

az importár, valamint a technológiai változás, amit a gazdaság növekedési ütemével (g)

reprezentálhatunk), részben pedig a világkereskdelem nagyságától (Y W ).

Y E = F (
pE �mpM

w
; g; Y W )

A teljes kereslet exportra és belföldi keresletre (Y D) osztható, ahol az utóbbi a fo-

gyasztás, beruházás és kormányzati kiadások összege.

Y = Y E + Y D

Y D = C + I +G

A belföldi termel½oi árak (p) az egységköltség konstansszorosaként adódnak,

p = �

�
pMM + wL

Y

�
;

ahol � > 1.

A fogyasztói árak a termel½oi áraktól a forgalmi adóban különböznek.
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pC = (1 + �)p:

A béreket a munka termelékenysége, p
EY E+pY D�pMM

L
; határozza meg,

w = �

�
pEY E + pY D � pMM

L

�
ahol nyilván � < 1:

A nettó bért a bérrel kapcsolatos adók levonásával kapjuk a bruttó bérb½ol. :

wN = (1� !)w

A t½okeigényt a t½okeköltség (r + �; r a kamat (ami exogén), és � az amortizáviós

ráta) határozza meg, és hosszú távon a beruházásnak (I) mindig egyenl½onek kell lennie a

t½okeállomány pótlásából és növekedéséb½ol származó igényeknek.

K = (1� �) 1

r + �
Y

I = (g + �)K

A belföldi fogyasztási kereslet:úgy alakul, hogy a háztartások vagyonuk (W ) és hosszú

távú munkajövedelmük (w
p
L) arányát igyekeznek stabilizálni

W
wN

p
L

= %

W = (g � r)(w
N

p
L� C)

Az adók �béradóból�, és forgalmi adóból állnak.

T = !wL+ �pCC:
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A költségvetési mérleg azt fejezi ki, hogy az államadósság változása (�D) megegyezik

a kamatkiadások és aze els½odleges egyenleg különbségével.

�D = rD + pG� T

A kamatláb, az árfolyam, a külföldi árak és a kormánykiadások nagysága exogén.

4.2.2. A modellr½ol részletesebben

Míg az el½oz½o alfejezetben az egyszer½usített modellben a szokásos �rövid� tudományos

jelöléseket használtuk, a részletes leírásnál már a modellhez tartozó program hosszabb

jelöléseit alkalmazzuk. Értelemszer½uen számos változó és egyenlet megfeleltethet½o pon-

tosan az el½oz½o alfejezet más jelölésrendszerben írt egyenleteinek.

A magánszektor aggregált termelési függvényének alakja Cobb-Douglas, de szerepel

benne egy kapacitáskihasználási változó (UTI) is. Tehát KPR-rel jelölve a magánszektor

t½okeállományát és LPR-rel jelölve a magánszektorban foglalkoztatottak számát:

GDP = UTI � TFP � (K)0;4 (L)0;6 :

A TFP növekedési üteme éves szinten 1; 8%, azaz negyedévekre átírva

TFP = 1; 0045 � TFP (�1):

A munka elasztictási paraméterét a többé-kevésbé szokásos (és az általunk számolt

magánszektorbeli munkarészesedés-adatokkal összhangban lev½o) 0,6-nak tekintettük, és

ennek �gyelembevételével választottuk meg a TFP növekedési ütemét évi 1,8 %-osnak.

Ezek a feltevések együttesen évi 3 %-os növekedést adnak egy olyan hosszú távú egyen-

súlyi pályán, ahol a munkainput változatlan. Az utóbbi 10 évben a GDP átlagos éves

növekedése 4,3 % volt, és a magánszektor foglalkoztatása átlagosan 1,1 %-kal n½ott évente.

Feltevéseink akkor tükrözik az utóbbi 10 év növekedési trendjét, ha a t½okeinput növekedése
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a magánszektorban évi 4,6 % volt ebben az id½oszakban. Erre nincs adatunk, csak �ezzel a

számmal nagyjából összhangban lev½o �becsléseink vannak, de a beruházások a GDP-nél

gyorsabban n½ottek, ezért a hipotézis nem abszurd. A TFP folyamat modellezése az ál-

talunk vizsgált id½oszakra nem reális feladat, de természetesen exogén növekedési ütemének

változtatásával is generálhatunk szcenáriókat.

A modellben az importfajlagosok becslése a 2000-es ÁKM-b½ol történt, azonban min-

den területen konstans importhányadot feltételezve a 2000 utáni évekre a valóságosnál

kisebb import adódott. Ezért a a konstans koe¢ ciens feltevést úgy hoztuk összhangba

az adatokkal, hogy a termelés közvetlen importigényét növeltük �a meg�gyelt importtal

összhangban �az évek során, és ezt a trendet extrapoláljuk (évi 0,8%-os növekedéssel)

az el½orejelzési periódusban is. Az import növekedése nagy valószín½uséggel az integráció-

val összefügg½o jelenség, ezért tulajdonítjuk a teljes importhányad-növekményt a közbens½o

importhányad növekedésének. Az egyenlet tehát így alakul (M az import reálértéke, m

pedig a termelés közvetlen importhányada):

M = 0; 12 � CE + 0; 05 � TRK + 0; 35 � I + 0; 02 �X +

+m � Y

ahol m dinamikája a következ½o:

m = 1; 002 �m(�1):

Ezek a feltevések összességében azt jelentik, hogy mind a termelésben, mind a végs½o

felhasználásban a hazai termék és az import közti helyettesítési rugalmasságot 0-nak tek-

intjük, azaz a relatív importáraknak nincs allokatív funkciója a modellben. Az import

árrugalmasságára becsléseket nem tudunk készíteni adatok híján. Elméletileg nagyon

alacsony árrugalmasság adódhat akkor, ha az importárakat �piacra árazva�határozzák

meg, ami újabban elég népszer½u feltevés az irodalomban. A termelés elhanyagolható im-

portrugalmassága pedig hagyományos feltételezés.
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Mivel rövid távon a külkereskedelem növekedési üteme meghaladja a GDP növekedési

ütemét, ezért az exportegyenletben lev½o pozitív trend (amit a világgazdaság reprezentál)

nagyobb ütem½u kell hogy legyen, mint a TFP növekedése. Mind a TFP növekedési ütemét,

mind pedig a világpiaci konjunktúrából adódó exportnövekedést az utóbbi évek adataiból

rövid trendként alakítottuk ki. A jövedelmez½oség hatása, amit egy reál munkaköltség mu-

tatóval (RWCOST, bérköltség / exportár) közelítünk, elhúzódik az id½oben. A hosszú távú

paramétert kis nyitott gazdaságra vonatkozó nemzetközi tapasztalatok alapján -0,36-nak

kalibráltuk. Mindenképpen van egy becslésünk az �egyensúlyi�reálárfolyamról is implicit

módon, ami a rövid távú trendb½ol lett identi�kálva. Az euróban számított exportár,

valamint az exportpiacaink növekedési üteme (WDEM) is exogén, és az alapváltozatban

megegyezik a konvergencia program feltételezéseivel. A magyar export világkereskedelmi

elaszticitását 1,8-ra becsültük a közelmúlt alapján.

A hosszú távú egyenlet így alakul (XSTAR jelöli az export hosszú távú egyensúlyi

értékét):

log (XSTAR) = 1; 8 � log (WDEM)� 0; 36 � log (RWCOST )� 14; 72;

ahol RWCOST aWCOST PR magán munkaköltség és a PX forintban számított exportár

hányadosa:

RWCOST = WCOST PR=PX :

A rövid távú igazodás pedig a következ½o:

dlog (X) = 1; 8 � dlog (WDEM)� 0; 1 � (log (X (�1))� log (XSTAR (�1))) :

Mivel nem gondoljuk azt, hogy az importigény növekedése az export jövedelmez½osége

rovására menne (a több import legalábbis nem rontja a munka exportágazatbeli ter-

melékenységét, s½ot azt gyaníthatjuk, hogy inkább javítja), ezért az importigény növekedését

nem jelenítettük meg a jövedelmez½oség számításánál. Minden periódusban a kibocsátás
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azonos a kereslettel, és rövid távon rögzített t½oke (kvázi-�x tényez½o) mellett a kapacitáski-

használás és a munkainput igazodása hozza létre az egyensúlyt. A rövid távú igazodás

a képzetlen munka és a t½oke relatív költségét½ol függ, az el½obbit a bérrel azonosítjuk, az

utóbbit arányosnak vesszük a t½oke értékével, újrabeszerzési áron. Az, hogy a kapac-

itáskihasználás ingadozása lényeges része a gazdasági folyamatoknak, felfogható keyne-

sista megközelítésnek, de a modern reál üzleti ciklusok elméletének (RBC) egyik fontos

eleme is, lásd King és Rebelo (2000). A kapacitáskihasználás költsége a t½okeköltséggel

arányos, lényegében az amortizáción keresztül, amit azonban egyel½ore nem explikáltunk.

Mivel rövid távon a külkereskedelem növekedési üteme meghaladja a GDP növekedési

ütemét, ezért az export egyenletben lev½o pozitív trend (amit a világgazdaság reprezentál)

nagyobb ütemben kell, hogy n½ojön, mint a TFP. Mind a TFP növekedési ütemét, mind

pedig a világpiaci konjunktúrából adódó exportnövekedést az utóbbi évek adataiból rövid

trendként alakítottuk ki.

A beruházást lényegében az akcelerátor elmélet írja le, ami konstans kamatláb mellett

levezethet½o hosszú távon egy Cobb-Douglas termelési függvényes modellb½ol. Az igazodás

itt is lassú, ami a rugalmas akcelerátor modellnek felel meg. Mivel a beruházások az

utóbbi id½oben gyorsabban n½ottek az exportszektorban, mint a magángazdaság egészében,

ezért az akcelerátor modellben a GDP-ét½ol eltér½o együtthatót adunk az exportnak. Ez

a megoldás megint csak rövid távú trendeket tükröz, amikr½ol tudjuk, hogy hosszú távon

fenntarthatatlanok.

A privát szektor beruházási egyenletei a következ½ok:

KPR = 0; 952 �KPR (�1) + 0; 385 � (0; 8 �GDP + 0; 2 �X)

IPR = KPR � (1� 0; 065=4) �KPR (�1) :

Az állami szektor beruházásai exogének, a háztartási beruházások modellezését pedig a

háztartási blokk tárgyalja.A beruházást lényegében az akcelerátor elmélet írja le, ami kon-

stans kamatláb mellett levezethet½o hosszú távon egy Cobb-Douglas termelési függvényes
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modellb½ol. Az igazodás itt is lassú, ami a rugalmas akcelerátor modellnek felel meg. Mivel

a beruházások az utóbbi id½oben gyorsabban n½ottek az exportszektorban, ezért az akcelerá-

tor medellben a GDP-jét½ol eltér½o együtthatót adunk az exportnak. Ez a megoldás megint

csak rövid távú trendeket tükröz, amikr½ol tudjuk, hogy hosszú távon fenntarthatatlanok.

Az export- és importár euróban exogén (az alapszcenárióban az euró-exportár növekedési

üteme évi 0,9%, az importáré 1,2%), és ezek árfolyammal való szorzata adja a forintban

számított export (PX) és import (PM) árszintet. A küls½o árak begy½ur½uzését az import

és export de�átorba tehát azonnalinak tekintjük.

PX = EURX �HUFEUR

PM = EURM �HUFEUR:

Modellünkben a belföldi termel½oi árak (PDP ) az egységköltségre (azaz a fajlagos

munkaköltség � ULC � és importár � PM � kombinációjára) rakott �haszonkulccsal�

(markup) határozódnak meg. Ez összhangban lehet a monopolisztikus verseny feltételezésével,

de úgy is értelmezhetjük, hogy a markup csupán a t½okeköltséget reprezentálja exogén

t½okeköltség mellett. Az exporthoz hasonlóan itt sem vesszük �gyelembe az importigény-

növekedést, az ottani megfontolások alapján. Mivel a haszonkulcs nagy ingadozásokat

mutathat (és mutatott is az elmúlt években a magyar gazdaságban), az egyenletet nem

hibakorrekciós formában, hanem a növekedési ütemekre írjuk fel. Az egyenlet az alapvál-

tozatban:

dlog
�
PDP

�
= 0; 66 � dlog

�
PDP (�1)

�
+ 0; 13 � dlog (ULC (�1)) +

+0; 10 � dlog (ULC (�2)) + 0; 11 � dlog
�
PM

�
:

A fogyasztási kiadások de�átora (PCE) az indirekt adók és az egyedi hatósági árin-

tézkedések miatt különbözik a belföldi termel½oi ártól:

PCE = PDP � (1 + IDTRATE) �D;
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ahol IDTRATE az indirekt adók általunk becsült súlya, D pedig az egyedi (hatósági)

intézkedéseket jelöli. (Mivel változatlan adótartalmú, egyedi hatásoktól tisztított index

visszamen½oleg nem nagyon áll rendelkezésre, a becslés során mi konstruáltunk a mag-

in�áció és a becsült adótartalom alapján egy olyan indexet, ami közelítheti az általunk

belföldi termel½oi árnak nevezett mutatót.)

A háztartási és kormányzati beruházási árindexet az egyszer½uség kedvéért a belföldi

termel½oi árindexszel közelítjük, a magánberuházások árindexét � az ilyen beruházások

eltér½o importtartalma miatt �pedig a belföldi termel½oi árak és az importárak kombiná-

ciójaként kapjuk:

dlog
�
P IPR

�
= 0; 7 � dlog

�
PDP

�
+ 0; 3 � dlog

�
PM

�
:

Amodellben szerepel még a közösségi fogyasztás és a természetbeni juttatások árindexe

(PG és P TRK) is, ezek számítását az államháztartási blokkban írjuk le.

A folyó áras magán termelést (Y CR) és GDP-t (GDPCR) ezek után a megfelel½o

reálmutatók és árindexek szorzatösszegeként kapjuk azzal a módosítással, hogy a reál fo-

gyasztási kiadásokat nem a fogyasztási kiadások de�átorával, hanem a belföldi termel½oi

árral szorozzuk be. (Ezzel a megoldással az indirekt adók változása és a hatósági árin-

tézkedések a magánszektor nominális termelékenységét nem emelik.) Tehát:

Y CR = 0; 81 � CE � PDP + 0; 34 � TRK � P TRK +

+0; 32 �G � PG + 0; 68 � I � P I + 0; 97 �X � PX

GDPCR = (1� 0; 02) � Y CR�m � Y � PM :

A háztartási blokkban határozódik meg a háztartások jövedelme, fogyasztása, beruházása

és vagyonfelhalmozása. A blokk sajátossága, hogy dezaggregált módon kezeli a háztartá-

sok vagyonelemeit, ezért pl. az árfolyamváltozás vagyoncsatornán keresztül kifejtett hatása

jobban elemezhet½o.

Amakromodellek a háztartások fogyasztását szokásosan az életciklus-elmélet szellemében
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modellezik, ami �bizonyos feltételek teljesülése esetén �átírható egy olyan hibakorrekciós

formára, ahol a fogyasztás hosszú távon a jövedelemt½ol és a vagyontól függ, a rövid távú

igazodás sebessége pedig megadja a fogyasztás-simítás mértékét. Vizsgálataink azonban

azt mutatták, hogy a �bu¤er stock� elmélet a fentinél alkalmasabb keretet adhat a fo-

gyasztási hajlandóság 2000-es évek elején bekövetkezett növekedésének elemzésére. Az

elmélet szerint �ellentétben az életciklus-hipotézis klasszikus változatával �a t½okepiac

tökéletlenségei nem teszik lehet½ové a háztartásoknak, hogy teljes életpálya-jövedelmükkel

gazdálkodjanak. Ennek következtében a fogyasztási-megtakarítási döntések során a ház-

tartások két legf½obb mozgatórugója a türelmetlenség és óvatosság: a türelmetlenség miatt

igyekeznek többet fogyasztani, az óvatosság viszont megtiltja azt, hogy túl alacsony tar-

talékot halmozzanak fel a pénzügyi vagyonból. Ennek a két ellentétes motívumnak az

összejátszásaként a fogyasztók gyakran úgy viselkednek, mintha egy vagyon pu¤ert hal-

moznának fel, amelynek kívánt mértékét tartósnak vélt jövedelmük arányában állapítják

meg. (Innen a név: �bu¤er stock� modell.) Az elmélet szellemében jövedelmen az

háztartás által szabadon elkölthet½o (�likvid�) jövedelmet, vagyonon pedig a háztartás

likvid pénzügyi vagyonát értjük, azaz azt a vagyonrészt, amelyet a háztartás fogyasztása

menedzselésével befolyásolni tud. (A likvid jövedelem jelölése LIQI, a likvid vagyoné

LIQW, részletes de�níciójukat ld. kés½obb.)

A gyakorlati megvalósítás során a LIQW/LIQI hányados célértékéhez való igazodást

is modelleznünk kell, és �gyelembe kell azt is vennünk, hogy a célérték id½oben változhat a

hitelezési korlátok oldódásával és a jöv½obeni jövedelem bizonytalanságának változásával.

A hosszú távú értékhez való igazodást polinomiális sebesség½unek képzeljük el, és dummy

változókkal modellezzük a célérték 2000-es évek elején valószín½usíthet½oen bekövetkezett

növekedését. A rövid távú dinamika teljesebb leírása érdekében a fogyasztás-változás

késleltetését és a rendelkezésre álló jövedelem tárgyid½oszaki változását is belefoglaljuk az
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egyenletbe. Így a következ½o összefüggést kapjuk:

dlog (CE) = �0; 084 � (TIME + log (CE (�1))�

�0; 9 � log (LIQI (�1))� 0; 1 � log (LIQW (�1))) +

+0; 66 � dlog (CE (�1)) + 0; 34 � dlog (PDI) ;

ahol a TIME változó fejezi ki a célérték növekedését az elmúlt id½oszakban (ugyanakkor

az el½orejelzési szakaszban TIME már konstans).

A háztartásoknak nemcsak munkajövedelmük van, hanem az államtól és nonpro�t in-

tézményekt½ol kapott transzferekkel, tulajdonosi jövedelemmel és egyéb jövedelemmel is

rendelkeznek, valamint adót és TB-járulékot �zetnek a költségvetés felé. A bérek és kere-

setek (WINC) számítását (a magán és állami átlagbér és létszám alapján) a munkapiaci

blokkban mutattuk be, a transzferek (PENS és TRCASH), SZJA (PIT) és a munkavál-

laló által �zetett járulék (SCWH) meghatározása pedig a költségvetési blokk témája. Így

itt csak a tulajdonosi jövedelmek és egyéb jövedelmek meghatározására szorítkozunk.

A háztartási tulajdonosi jövedelem (PROPINC) három komponensb½ol áll: a likvid es-

zközökön realizált hozam és az osztalékjövedelem összegéb½ol le kell vonni a háztartási

hitelállomány után �zetett kamatokat (ahol a hiteleken belül megkülönböztetünk forint

és deviza lakás- ill. egyéb hitelt). Minden egyes instrumentum kamatát a megfelel½o de-

vizára vonatkozó 3 hónapos és 5 éves kamat kombinációjának és egy kamatfelárnak az

összegeként kapjuk. A kombináció pontos formáját múltbeli adatok, valamint a kamat-

felár viselkedésére vonatkozó szakért½oi elképzelések segítségével határoztuk meg. Végül, a

háztartások jövedelem-számlájával való összhang megteremtése érdekében (pl. a FISIM-

elszámolás miatt) szükséges volt korrekciós szorzókat is alkalmaznunk. Az osztalékjövedel-

met egyszer½uség kedvéért a rendelkezésre álló jövedelem meghatározott százalékaként

kapjuk.Az egyéb jövedelemtételek (vegyes jövedelem, m½uködési eredmény) a folyó áras
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GDP-vel arányosan n½onek:

OINC = OINC(�1) �GDPCR=GDPCR(�1):

A háztartások rendelkezésre álló jövedelme (PDI) a fenti tételekb½ol adódik:

PDI = WINC + PENS + TRCASH + PROPINC +OINC � PIT � SCWH:

A fogyasztás modellezésében fontos szerepet kap az ún. likvid jövedelem, amely a

háztartások �szabadon elkölthet½o� jövedelmét tartalmazza. Ennek számítása során a

rendelkezésre álló jövedelemb½ol levonjuk az exogénnek tekintett eszköztranzakciókat (pl.

magánnyugdíjpénztári tranzakciók), hozzáadjuk az exogénnek tekintett kötelezettség-tranzakciókat

(pl. egyéb kötelezettségek tranzakcióit), levonjuk a lakásberuházásokat, de hozzáadjuk a

lakáshitel-tranzakciókat. A korrekciós tételek szerepeltetése mögött az a gondolat húzódik,

hogy azokról a háztartás már valójában korábban döntött (pl. lakásberuházás), vagy nem

is döntött (pl. magánnyugdíjpénztárak). Tehát:

LIQI = PDI � INV CRH +MORTTR + EXOG

ahol LIQI a likvid jövedelem, INV CRH a háztartások nominális beruházása, MORTTR

a lakáshitel-tranzakciók, EXOG pedig az exogén vagyon-tranzakciók.

A háztartások felhalmozásán belül a lakásberuházás a legnagyobb tétel, az azon kívüli

tételeket exogén módon modellezzük. A lakásberuházások a szabályozási változások és

a hitelezési korlátok oldódása következtében 2004-ig meredeken emelkedtek, majd 2005-

t½ol kezdve nominális visszaesés következett be. Mivel az adatokban jelenlev½o nyilvánvaló

rezsimváltás miatt id½osoros technikák itt nem alkalmazhatók, azt feltételezzük, hogy a

lakásberuházások jövedelemhez viszonyított aránya egy nemzetközi viszonylatban elfo-

gadható hosszú távú érték felé tart. Rövid távon az építési engedélyek száma és szakért½oi

információk is �gyelembe vehet½ok.
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A pénzügyi vagyonon belül meghatározó szerepe van az ún. likvid vagyonnak, annak a

vagyonrésznek, amelyet a háztartás a fogyasztása menedzselésével közvetlenül befolyásolni

tud. A likvid, elkölthet½o jövedelem tükörképeként a likvid vagyont a likvid eszközök

(készpénz, betétek, a nem részvény értékpapírok, a t½ozsdei részvények és a befektetési

jegyek) állományának és a fogyasztási hitelek állományának különbségeként kapjuk. A

likvid jövedelem és vagyon de�níciója miatt a likvid vagyonban bekövetkez½o tranzakciókat

(LIQWTR) számviteli azonosság alapján meghatározhatjuk a likvid jövedelem (LIQI) és

a folyó áras fogyasztási kiadások (CECR) különbségeként:

LIQWTR = LIQI � CECR:

A háztartás a továbbiakban arról is dönt, hogy a fenti likvidvagyon-tranzakciót a likvid

eszközök és a fogyasztási és egyéb hitelek változásának milyen kombinációjával éri el. Itt

azt feltételezzük, hogy az újonnan felvett fogyasztási és egyéb hitelek összege a fogyasztási

kiadások meghatározott arányaként számítható, a törlesztett fogyasztási hitel pedig a

megel½oz½o id½oszak fogyasztásihitel-állományának 0,1-szerese. A fogyasztásihitel-tranzakció

a felvétel és törlesztés különbségeként adódik. (A felvett fogyasztási és egyéb hitelek

összegét a mintaid½oszakban az MNB honlapján található táblázatból vettük át, és ezt

hasonlítottuk össze a pénzügyi számlákban található hiteltranzakciókkal és állományokkal.

Bár a két adatforrás nem ugyanazt a kört fedi le, és a számbavétel id½opontja is eltér½o lehet,

a kapott 0,1-es negyedévenkénti vissza�zetési ráta hihet½o becslés. A fogyasztási és egyéb

hitelek közé tartoznak a gépjárm½uvásárlási hitelek, áruhitelek, folyószámla-hitelek is.)

Képletben:

CRCTR = 0; 13 � CECR� 0; 1 � CRC(�1):

A felvett lakáshitelek összegér½ol és azok hitelcél szerinti megoszlásáról a KSH félévente

megjelen½o �Lakossági lakáshitelezés�kiadványából rendelkezünk információval. Az el½ore-

jelzési szakaszban azt feltételezzük, hogy az építésre és új lakás vásárlására felvett hitelek

összege a lakásberuházások arányában mozog (az arányt az utolsó év adatain kalibrálva),
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a használt lakás vásárlására, felújításra és egyéb célra felvett hitelek összege pedig hosszú

távon a rendelkezésre álló jövedelemmel párhuzamosan változik. (Rövid távon szakért½oi

információt is �gyelembe vehetünk.) A lakáshitelek tranzakcióinak számításához (MORTTR)

szükség van még a törlesztett összegekre. Itt a negyedéves törlesztési rátát 0,02-ként

kalibráljuk, a törlesztés tehát negyedévente az el½oz½o id½oszaki állomány 2%-a. A likvid

eszközökön kívüli követelés-tranzakciókat és a lakás-, fogyasztási és egyéb hiteleken kívüli

kötelezettség-tranzakciókat exogénnek tekintjük. Ezzel a háztartások jövedelem- és pénzü-

gyi elszámolása záródik.

A monetáris politika modellezésénél kamatokat és árfolyamokat kell meghatároznunk.

Empirikus vizsgálataink során azt találtuk, hogy a forint kamatláb és árfolyam viselkedése

lényegében kvantitatíve magyarázhatatlan, vagy legalábbis el½orejelezhetetlen. Ugyanakkor

az egyéb kamatok el½orejelezhet½ok a rövid kamatokból (ld. pl. a háztartási betétek és

hitelek kamattranszmisszióját a háztartási blokkban). Ennek megfelel½oen alapértelmezés-

ben mind a kamatok, mind az árfolyamok exogének.

A modellben konzisztens nemzeti számla rendszer van, de nincs vagyonmérleg. A

készleteket exogén módon kezeljük, abból kiindulva, hogy azok amúgy is csak statisztikai

hibát jelentenek a nemzeti számlákban. A folyó �zetési mérleget nem, csak a kereskedelmi

mérleget számoljuk. nem különböztetjülk meg egyel½ore a nettó turizmust. A szokásos

makroaggregátumokat csak prezentációs céllal számoljuk ki, a modell megoldásába nem

csatolódnak vissza.

4.2.3. Munkapiac

Magyarországon 7-8 százalékponttal alacsonyabb a foglalkozási ráta, mint az EU-15-ben,

és 6-7 százalékponttal, mint az EU-25-ben. Kis foglakoztatás növekedés következett be

az utolsó 5 évben. A munkanélküliségi ráta, bár n½o, kisebb, mint az EU átlaga. Magas

az inaktivitás, de nem túl nagy munkanélküliség. Talán még van képzettségi hiány, és a

munkaer½o tartalék képzetlen. Nagyok a regionális különbségek, és kicsi a mobilitás. Azt

mondhatjuk, hogy a munkanélküliség és inaktivitás állapota nehezen megkülönbözteth-
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et½o, ezt indokolja a fekete gazdaság elég nagy szerepe is. A szektorális foglalkoztatás

trendszerûen változik a szolgáltatási szektor javára, míg az állam által foglakoztatottak

száma jelent½osen ingadozott. Az átlagbérek hosszú távon igazodnak a termelékenységhez,

és a szektorális bérek rövid távon is együttmozognak a magánszférában.

Monopszonista verseny van a munkapiac legalábbis bizonyos szegmensein, ennek következménye

az, hogy a bérköltség számít els½osorban a bérmegállapításnál, és nem a nettó bér. A min-

imálbér jelenlegi szintjén van valamilyen foglalkoztatási keresleti hatás, munkaórákban ezt

sajnos nem tudjuk kifejezni, de vélhet½o, hogy leginkább a képzetlen munka keresleténél

jelentkezik.

Aktivitás és foglalkoztatás. Három képzettségi fokozatot különböztetünk meg: a

legfeljebb általános iskolát végzetteket (jelölésük a továbbiakban EDU1), a középfokú

(EDU2) és a fels½ofokú (EDU3) végzettség½ueket. Kohorszonként és nemenként adunk el½ore-

jelzést az egyes képzettségi kategóriák létszámára 2014-ig, majd ebb½ol azzal a feltételezés-

sel határozzuk meg az aktivitást, hogy az egyes kohorsz-nem-végzettség cellákon belül az

aktivitási ráta a 2005-ös szinten állandó. (Az arányok forrása a munkaer½o-felmérés.) Ett½ol

csak az id½osebb korosztályok esetén térünk el, ahol �gyelembe vesszük a nyugdíjkorhatár-

emelés várható hatását. Kapunk tehát egy olyan el½orejelzést az aktívak számára a külön-

böz½o végzettségi kategóriákban (ACTEDU1; ACTEDU2; ACTEDU3), amely tükrözi az aktiv-

itásnak a cserél½odési hatás miatt várható növekedését az elkövetkez½o években.

Empirikus tanulmányok meger½osítik, hogy a munkakereslet bérrugalmassága jóval

er½osebb a képzetlen, mint a képzett szegmensben (pl. Köll½o, 2001). Azt feltételezzük,

hogy a képzett munka lényegében �x termelési tényez½o, az ottani munkanélküliség csupán

súrlódásos jelleg½u, a képzett aktívak el½obb-utóbb találnak munkát. A becsült egyensúlyi

munkanélküliség a középfokú kategóriában 6%, a fels½ofokú kategóriában pedig 2,2%. A

keresés hatásfoka jóval nagyobb a fels½ofokúaknál, mint a középfokúaknál, azaz az el½obbi

szegmensben a foglalkoztatás jóval gyorsabban igazodik egy aktivitási sokkhoz. Az egyen-

letek pontos formája:
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LEDU20 = 0; 381 � ACTEDU2 + 0; 595 � LEDU20 (�1)

LEDU30 = 0; 921 � ACTEDU3 + 0; 060 � LEDU30 (�1) :

Az árukereslet ingadozásai csak a tkevésbé képzett munka iránti keresletet változtatják

úgy, hogy a kapacitáskihasználtság és a képzetlen foglalkoztatás igazodásával a gazdaság

keresleti és kínálati oldala minden periódusban egyensúlyban legyen. Az egyenlet a 2.

fejezet becsléseivel összhangban:

d log
�
LEDU10

�
= 0:35d log (UTI) + 0:25(d log

�
P I
�
+ d log

�
KPR

�
� log

�
WCTEDU1

�
);

ahol WCTEDU1 a következ½okben de�niált képzetlen munkabér.

Az aggregált foglalkoztatási mutatók így a következ½oképpen alakulnak. Az állami

alkalmazotti létszám (LG) exogén, és a foglalkoztatottak összes számának egyenlete:

L = LEDU10 + LEDU20 + LEDU30

A magánszektor foglalkoztatása, illetve alkalmazotti létszáma:

LPR = L� LG

LPRINST = 0; 62 � LPR;

tehát a magánszektor alkalmazotti és foglalkoztatotti létszámának arányát állandónak

feltételezzük.

Bérek. A béregyenletek részletezése el½ott de�náljuk a legfontosabb felhasznált bérmu-

tatókat. A magánszektor bruttó átlagbére (GW PR) és nettó átlagbére (NW PR) között

a mindenkori adó- és járulékrendszer teremt kapcsolatot, és ugyanez a helyzet a költ-
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ségvetési bruttó (GWG) és nettó (NWG) bérek között is. (A költségvetési béreket a

konvergencia program távlatában exogénnek feltételezzük, utána pedig a magánszektor

béreivel megegyez½o ütemben n½onek.) A nemzetgazdasági bruttó (GW) és nettó (NW)

átlagbért azután a magán és a kormányzati átlagbérek súlyozott átlagaként de�niáljuk.

A háztartási blokkban szerephez jutó bérek és keresetek mutatót a magán és állami szek-

torban a létszám, a bruttó bér és egy �a két szektorban nem egyenl½o �korrekciós szorzó

segítségével számítjuk, majd a két mutatót összeadva adódnak a nemzetgazdaság egészére

a bérek és keresetek:

WINCPR = 3 � 1; 695 �GW PR � LPRINST

WINCG = 3 � 1; 166 �GWG � LG

WINC = WINCPR +WINCG:

A versenyszféra 1,695-ös szorzójában az a hatás is benne foglaltatik, hogy az intézményi

felvétel alkalmazotti létszám kategóriája nem tartalmazza az öt f½onél kisebb vállalatok al-

kalmazottait. (Viszont amennyiben a munkaer½o-felmérés foglalkoztatotti létszám adatait

használjuk � levonva természetesen az állami alkalmazottak létszámát, � akkor 1-nél

kisebb korrekciós tényez½ot kapunk, hiszen az a tágabb kategória már az önfoglalkoztatókat,

részmunkaid½oseket stb. is tartalmazza.)

A magán- és állami szektorra számolható munkavállalói jövedelmet (COMP) a fen-

tiekb½ol a munkaadói járulékkulcsok (SCERATE) segítségével számítjuk, ahol szintén al-

kalmazunk korrekciós szorzókat:

COMP PR = (1 + SCECORRPR � SCERATE) �WINCPR

COMPG = (1 + SCECORRG � SCERATE) �WINCG

COMP = COMP PR + COMPG:

Az SCECORRPR és SCECORRG korrekciós szorzók évek között is változnak, a versenyszférára
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0,75 körül, a közszférára 0,96 körül vannak.

A fajlagos munkaköltséget (ULC) a magán munkavállalói jövedelem és a magán GDP

arányaként kapjuk:

ULC = COMP PR=GDP PR:

Végül, a munka részesedését a magán GDP-b½ol (WRATIO, a továbbiakban rövi-

den bérhányad) a magán munkavállalói jövedelem és a becsült nominális magán GDP

arányaként határozzuk meg azzal a korrekcióval, hogy �gyelembe vesszük a nem alkalma-

zott foglalkoztatottak részesedését is. (A vállalkozók jövedelmét a nemzeti számlák ún.

vegyes jövedelemként számolják el.)

WRATIO = COMP PR=GDPCRPR � LPR=LPRINST :

Amagánszektorban az átlagbér növekedési üteme hosszú távon lényegében megegyezik

a magánszektor nominális munkatermelékenységének növekedési ütemével. Pontosabban

fogalmazva, a munka részesedése a magán GDP-ben hosszú távon csak a munkanélküliségi

rátától függ (a magasabb munkanélküliség �csökkentve a munkavállalók alkupozícióját �

lenyomja az egyensúlyi bérhányadot). A béreknek a bérhányad egyensúlyi értékéhez való

igazodása id½ot vesz igénybe. A munkanélküliségi ráta hatását az egyensúlyi bérhányadra

nem becsültük, hanem -1,34-re kalibráltuk, azaz a munkanélküliségi ráta 1 %pontos vál-

tozása az egyensúlyi bérhányadot 1,34%-kal csökkenti.

A magánszektor nominális termelékenységét NOMP-vel jelölve:

NOMP = GDPCRPR=LPR

a béregyenlet technikailag a következ½oképpen néz ki:

dlog
�
GW PR

�
= �0; 05 � (0; 5019 + log (WRATIO (�1))� 1; 34 � URATE) +

+0; 79 � dlog
�
GW PR (�1)

�
+ 0; 21 � (dlog (NOMP (�1))) :
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Ez az egyenlet érvényes az alábbiakban ismertetett szimulációk egyik részében (I.

jel½u szimulácuiók). A II. jel½u szimulációkban a béreket az 1. fejezet eredményeit fel-

használva függ½ové tesszük az állami bérhányad alakulásától is, úgy hogy 1 százalékos

állami bérhányad növekedés 0.42 %-kal emelje a béreket.

A kevésbé képzett munka átlagbérét a minimálbér és a versenyszférabeli átlagbér súly-

ozott átlagával közelítjük. Mint az 1. fejezetb½ol kit½unik, az állami bértömeg változásának

különösen a kevésbé képzett munka bérére van hatása a magánszektorban, ezért itt min-

den szimulációs változatban alkalmazzuk az el½oz½oekben említett korrekciót az állami bérek

hányadának függvényeként. A képzetlenek átlagos bérköltségét (WCTEDU1) a munkaadói

járulékkulccsal való korrekció után kapjuk:

A magánszektorban a tanult munka bérének növekedési üteme megegyezik hosszú

távon a magánszektor munkatermelékenységének növekedési ütemével, illetve még hozzá

van adva egy a Balassa-Samuelson hatást reprezentáló konstans növekedési ütem. Az

egyenletben az igazodási sebességet becsültük. A tanulatlan munka bére a tanult munka

bérének és a minimálbérnek egy az empirikus bérmegoszlásból becsült kombinációja. A

tanult munka foglalkoztatása az exogén módon el½orejelzett kínálat konstans része, amelyet

szintén az utóbbi évek adataiból becsültünk. A kevésbé tanult munka foglalkoztatása

függ a kereslett½ol, és a relatív bér-beruházási ártól, ahogyan az egyszer½usített modellben

leírtuk, de az igazodás lassan megy végbe.

4.2.4. Költségvetés

Bevételi oldalon a legfontosabb tételek: SZJA, társasági adó, forgalmi adók, munkavállalói

és munkáltatói járulékok. A kiadási oldalon: ki�zetett bérek, nyugdíj, egyéb pénzbeni jut-

tattások, természetbeni juttatások, közbens½o fogyasztás, beruházás, kamatkiadás. Ezek-

b½ol állítjuk össze a fenti modellben G-nek nevezett mennyiséget, és a természetbeni jut-

tatások részét képezik a C-nek. Az összes beruházás része a kormányzati beruházás is.

A kormányzat külön termelési szektort alkot anyag és importfelhasználással, de termelési

függvény nélkül. A háztartások jövedelmének egy része nyugdíjakból, és egyéb jutatá-
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sokból származik, beleértve bizonyos t½oketranszfereket is, amiket e¤ektíve jövedelemként

kezelünk. Belföldi és külföldi kamattal számoljuk a kamatkiadásokat.

A személyi jövedelemadó bevételeknél (PIT) az implicit adókulcs 0,20. A modell-

ben a SZJA bevételt ezen implicit adókulcs és a modell által becsült bruttó bértömeg

szorzataként számítjuk ki.

PIT = PITRATE �WINC

A társasági adó összegét a modellben becsült pro�t (PROF) és az implicit adókulcs

(CITRATE) szorzataként kapjuk meg. A pro�ttömeg számításához a folyó áras magán

GDP-b½ol kivonjuk a versenyszféra bérköltségét és az értékcsökkenési leírást. Az implicit

adókulcs 6 %.

Az egyszer½usített vállalkozói adóból befolyó államháztartási bevétel összegét a tár-

sasági adóhoz hasonló módon számítjuk, vagyis itt is a becsült pro�t alapján számítunk

implicit adókulcsot (amire 2% körüli értéket kapunk).

A közvetett adók közé modellünkben az ÁFA, fogyasztási és jövedéki adóbevételeket

foglaljuk bele. A közvetett adók becslése szintén implicit adókulcs felhasználásával történik,

amivel a modellben számított folyó áras hazai fogyasztás értékét szorozzuk meg. Az im-

plicit adókulcsot 20 %.

A járulékbevételek becslésének alapját ugyanaz a bruttó bér- és keresettömeg nyújtja,

mint az SZJA-bevételeknél. Amunkaadói járulékbe�zetések (SCE) számításakor megkülön-

böztetjük a verseny- és állami szférát:

SCE = SCECORRPR � SCERATE �WINCPR +

+SCECORRG � SCERATE �WINCG;

ahol SCERATE a névleges munkaadói járulékkulcs. (A tételes egészségügyi hozzájárulás

átlagos százalékos mértékét az átlagbér alapján határoztuk meg.) A korrekciós szorzók a

versenyszférára 0,75, a közszférára 0,95.

83



A munkavállalói járulékbevételek hasonlóan adódnak, de itt a két szektorban ugyanazt

a korrekciós szorzót használjuk:

SCW = SCWCORR � SCWRATE �WINC:

Az államháztartás munkavállalói járulékbevételi adatai (SCW) nem tartalmazzák a

magánnyugdíjpénztári be�zetéseket, viszont a háztartások rendelkezésre álló jövedelmének

számításakor ezeket a be�zetéseket is le kell vonni a bruttó bérb½ol. Ezért a �teljes�

munkavállalói járulékösszegre (SCWH) is számítunk egy korrekciós szorzót:

SCWH = 0; 72 � SCWRATE �WINC:

A kiadási oldalon az állami létszámra és bruttó bérekre különböz½o feltevésekkel élünk,

lásd a következ½o fejezetben az egyes szcenáriókat. A bérek és keresetek mutatót, valamint

a munkavállalói jövedelmet ebb½ol a fentebb ismertetett módon kapjuk.

Modellünkben a nyugdíjki�zetés becslése leegyszer½usített módon történik, a 13. havi

nyugdíj, a nyugdíjkorrekció, létszámváltozások és cserél½odések hatását együttesen, a svájci

indexet korrigáló szorzóban vesszük �gyelembe. A svájci index 50-50%-ban a nettó nom-

inális átlagbérek (modellünkben negyedéves) változásának és az in�ációnak az összege,

amit endogén módon számítunk ki. Ezt az indexet szorozzuk meg a korrekciós tényez½ovel,

amit a nyugdíjak konvergencia programban betervezett éves növekedésének, valamint az

ott szerepl½o in�ációs és nettó nominális átlagbér adatoknak a felhasználásával határozunk

meg. (A korrekciós szorzó 1,033.) A táppénz-ki�zetéseket az el½oz½o id½oszak béralakulása

határozza meg, ezért növekedése modellünkben az átlagbér növekedését½ol, valamint egy

azon felüli exogén változási ütemt½ol függ. AMunkaer½opiaci Alap pénzbeli juttatásait mod-

ellezzük, azt feltételezve, hogy annak növekedése a bruttó átlagbér és a munkanélküliség

növekedési ütemének szorzatától, valamint egy ezen felüli exogén változási ütemt½ol függ.

A lakáscélú kamattámogatási kiadások nominális értékét exogénnek tekintjük, mert

az elkövetkez½o években el½orejelzett nominális csökkenés túlnyomó részben a támogatási
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rendszer 2003-as módosításának következménye. (A támogatott hitelek kamatperiódusa

jellemz½oen öt év, és a hitelezési boom során felvett hitelek többségének els½o kamatperió-

dusa 2007-2008-ban jár le.)

A modellben a maastrichti kritériummal konzisztens (magánnyugdíjpénztár-korrekció

nélküli) adósságállományt jelezzük el½ore. A jöv½obeli államadósság számításánál �gyelembe

vesszük, hogy annak közelít½oleg 30%-a van devizában, azaz ez a hányad árfolyamérzékeny.

Az így átértékelt adósságállományhoz adjuk hozzá a folyó hiányt (kiadások-bevételek),

valamint egy korrekciós összeget.

Az államháztartási kiadásokhoz kapcsolódik a GDP összeállításakor két változó, a ter-

mészetbeni társadalmi juttatás a kormányzattól és a közösségi fogyasztás. Ezen két tétel

összege a kormányzat végs½o fogyasztási kiadása, modellünkben csak erre az összesített

értékre van szükségünk. A folyó áras közösségi fogyasztási kiadás számításakor összead-

juk a közösségi szektor munkavállalói jövedelmét, a közbens½o fogyasztást, a természetbeni

társadalmi juttatásokat, a közösségi t½okeállomány amortizációját (amit egyszer½uség ked-

véért exogénnek tekintünk), valamint a szintén exogén nonpro�t intézményekt½ol származó

természetbeni társadalmi juttatásokat, és ebb½ol az összegb½ol levonjuk az áruk, szolgáltatá-

sok kapott ellenértékét (ezek levonásának oka, hogy értéküket a GDP összeállításánál a

fogyasztási kiadások már tartalmazzák). Változatlan áron a közösségi fogyasztási kiadás

modellünkben exogén, ennek következtében de�átorát a folyó áras és változatlan áras

értékének hányadosaként tudjuk meghatározni.

4.3. Szimulációk

Az A. jel½u szimulációkban feltételezzük, hogy a három képzettségi csoportból csak az

alapfokú képzettség½uek bérére hat az állami béremelés, a B. jel½u szimulációkban viszont

a teljes magánszféra béreire. Mivel a becslési eredményekértelmében az állami bértömeg

arány releváns, ezért kétfajta módon változtatjuk az állami bértömeg arányát: vagy a

bérek, vagy foglalkoztatás változtatásával. Mivel a modellünk komplex és nemlineáris,

ezért a szimulációkat nagy és kis változtatásokkal, valamint növeléssel és csökkentéssel is
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elvégezzük. Ennek megfelel½oen mind az A., mind a B. változatokban nyolc alváltozatunk

van:

1: kis béremelés, 2: kis bércsökkentés,3: nagy béremelés, 4: :nagy bércsökkentés.

5: kis foglalkoztatás növelés, 2:kis foglalkoztatás csökkentés, 7: nagy foglalkoztatás

növelés, 8: nagy foglalkoztatás csökkentés.

Összesen tehát 16 táblát közlünk,amelyben az alapváltozatoktól való százalékos eltéréseket

közöljük a GDP-re, a teljes foglalkoztatásra, a nemzetgazdasági bértömegre, a legfontosabb

adóbevételekre, és a legfontosabb kormányzati kiadásokra. Az államháztartási hiányra

százalékpontos eltérést közlünk a GDP százalékában kifejezve. Mivel jelenlegi paraméterekkel

és induló változókkal dolgozunk az 1. év és 2. év durván megfelel a 2007-es év és a 2008-as

év végének.

4.3.1. Az állami foglalkoztatás és bérek hatása csak a tanulatlan munkánál

jelentkezik

4. A.1.Táblázat

Kis béremelés

1. év 2. év

de�cit/GDP 0.02 0.00

GDP 0,13 0,14

foglalkoztatás -0,01 -0,01

bértömeg 0.70 0.75

költségvetési bevételek 0,50 0,55

költségvetési kiadások 0,53 0,54
A nagyobb bérek hatására a GDP n½o, mivel a modell rövid távon keresleti meghatáro-

zottságú, és ez visszacsatolva további bérnövekedést okoz. A foglalkoztatás visszaesése el-

hanyagolható, a szakképzetlen munkát t½okével (illetve a kapacitások nagyobb kihasználásá-

val) helyettesítik a vállalatok. A nagyobb bérek és GDP hatására a kormányzati bevételek

is n½onek, nemcsak a kiadások, de az els½o évben kevésbé, míg a második évben nagyjából

egyforma mértékben. A de�cit csak az els½o évben romlik, de nagyon csekély mértékben.
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4. A.2 Táblázat

Kis bércsökkentés

1. év 2. év

de�cit/GDP -0.02 -0.00

GDP -0.13 -0.14

foglalkoztatás 0.01 0.00

bértömeg -0.70 -0.75

költségvetési bevételek -0.50 -0.55

költségvetési kiadások -0.53 -0.54
Gyakorlatilag szimmetrikus az eredmény, a táblázat kihagyható lenne,de a rend ked-

véért közöljük, mert kés½obb találunk majd aszimmetriát. .

4. A.3. Táblázat

Nagy béremelés

1. év 2. év

de�cit/GDP 0.12 0.00

GDP 0.65 0.70

foglalkoztatás -0.05 -0.06

bértömeg 3.50 3.80

költségvetési bevételek 2.48 2.80

költségvetési kiadások 2.66 2.69
A százalékos eltérések gyakorlatoilag az ötszörösei az A.1 táblázat számainak, tehát

lényeges nemlinearitást nem tapasztalunk. A táblázatra csak a kés½obbi referencia kedvéért

van szükség.
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4. A.4.Táblázat

Nagy bércsökkentés

1. év 2. év

de�cit/GDP -0.13 -0.00

GDP -0.64 -069

foglalkoztatás 0.06 0.07

bértömeg -3.50 -3.76

költségvetési bevételek -2.48 -2.76

költségvetési kidások -2.66 -2.69
Ismét nem tapasztalunk lényeges aszimmetriát.

4. A. 5. Táblázat

Kis foglalkoztatás növelés

1. év 2. év

de�cit/GDP 0.00 -0.02

GDP 0.04 0.04

foglalkoztatás 0.10 0.06

bértömeg 0.35 0.42

költségvetési bevételek 0.24 0.29

költségvetési kiadások 0.22 0.24
Az állami foglakoztatás növelése pozitív hatással van a magánbérekre, és a keresleti

hatáson keresztül a GDP-re is. a költségvetési bevétel éskiadás növekedés eleinte kiegyen-

líti egymást, de kétéves távlatban a bevételek növekedése nagyobb. A de�cit változása

ismét csekély ugyan, de a második évben csökken.
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4. A.6. Táblázat

Kis foglalkoztatás csökkentés

1. év 2. év

de�cit/GDP 0.00 0.02

GDP -0.05 -0.04

foglalkoztatás -0.12 -0.08

bértömeg -0.40 -0.48

költségvetési bevételek -0.27 -0.33

költségvetési kiadások -0.25 -0.27
Az el½ojelek változatlanok, de itt meg�gyelhet½o némi aszimmetria a hatások mértékében.

A csökkentés hatásai abszolút értékben nagyobbak, ami a hatásmechanizmusok nemlin-

earitására utal.

4. A.7. Táblázat

Nagy foglalkoztatás emelés

1. év 2. év

de�cit/GDP -0.03 -0.11

GDP 0.24 0.19

foglalkoztatás 0.55 0.35

bértömeg 1.92 2.30

költségvetési bevételek 1.28 1.59

költségvetési kiadások 1.17 1.29

Itt is nemlinearitással találkozunk, az 5 %-os növelés hatása konzisztensen több, mint

ötszöröse az 1 %-os növelés hatásainak. A kvalitatív hatásmechanizmusok azonban vál-

tozatlanok.

89



4. A. 8. Táblázat

Nagy foglalkoztatás csökkentés

1. év 2. év

de�cit/GDP 0.03 0.11

GDP -0.25 -0.19

foglalkoztatás -0.56 -0.36

bértömeg -1.97 -2.34

költségvetési bevételek -1.31 -1.32

költségvetési kidások -1.21 -1.33

Itt viszont a hatások abszolút értékben kisebbek, mint az 1 %-osnövekedés hatásainak

ötszöröse, továbbra is kvalitatíven azonos hatásmechanizmusokkal.

Az A.szimuláció sorozat legfontosabb tanulsága az, hogy az állami bérek növekedése

bérnövelést és keresletnövekedést gerjeszt, ami növeli a GDP-t , de csekély mértékben

csökkenti a foglalkoztatást. A de�citet is növeli eleinte. Ezzel szemben az állami foglalkoz-

tatás növelésének hatásai összességében pozitívabbak kétév alatt, habár lassabban jelen-

tkeznek, itt az összes foglalkoztatás is n½o, és a hiány csökken. Jelent½oseknek t½unnek a

nemlinearitások, ellentétben a béremelés hatásaival.

Fontos azonban, hogy hosszabb távon a hatások megfordulhatnak. Ezért most a plauz-

ibilisebbnek tekinthet½o B. szcenáriókban azt is megnézzük, hogy mi történik a 3 .és 4.év

végén.

4.3.2. Az állami bérek hatása az összes munkafajtánál jelentkezik

Itt bemutatjuk a 3. és 4. évre vonatkó hatásokat, de avval a feltevéssel, hogy az állami

bérek és/vagy foglalkoztatás csak az els½o két évben n½o meg az alapváltozathoz képest.
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4. B.1 Táblázat

Kis béremelés

1. év 2. év 3. év 4. év

de�cit/GDP -0.14 -0.29 -0.13 0.14

GDP 0.17 0.07 -0.34 -0.43

foglalkoztatás .-0.00 -0.02 -0.05 -0.04

bértömeg 1.49 2.10 0.58 -0.62

költségvetési bevételek 0.96 1.52 0.60 -0.42

költségvetési kiadások 0.63 0.85 0.30 -0.08

Itt a 3. évben megjelenik a GDP csökkenés (er½os hatás), és a 4. évben romlik a

költségvetési hiány. A negyedik évben már minden mutató kedvez½otlenül alakul.

4. B. 2 Táblázat

Kis bércsökkentés

1. év 2. év 3. év 4. év

de�cit/GDP 0.15 0.29 0.14 -0.15

GDP -0.17 -0.07 0.35 0.45

foglalkoztatás 0.02 0.05 0.04 0.02

bértömeg -1.49 -2.11 -0.59 0.64

költségvetési bevételek -0.96 -1.53 -0.61 0.43

költségvetési kiadások -0.63 -0.88 -0.30 0.08
Ismét gyakorlatilag nincsen aszimmetria..

91



4. B. 3 Táblázat

Nagy béremelés

1. év 2. év 3. év 4. év

de�cit/GDP -0.71 -1.41 -0,65 0.68

GDP 0.83 0.37 -1.61 -2.09

foglalkoztatás -0.11 -0.23 -0.20 -0.11

bértömeg 7.44 10.6 2.90 -2.96

költségvetési bevételek 4.82 7.69 3.00 -1.99

költségvetési kiadások 3.15 4.27 1.48 -0.39
A B.1 táblázattalösszevetve nem magyon találunk nemlinearitást.

4. B. 4 Táblázat

Nagy bércsökkentés

1. év 2. év 3. év 4. év

de�cit/GDP 0.74 1.46 0.91 0.36

GDP -0.84 -0.29 1.23 1.99

foglalkoztatás 0.11 0.23 0.27 0.30

bértömeg -7.44 -10.33 -8.76 -6.83

költségvetési bevételek -4.82 -7.50 -6.55 -4.90

költségvetési kidások -3.17 -4.28 -4.51 -4.03
Itt viszont a B.2 Táblázattal összevetve azt látjuk, hogy a nemlinearitás er½os, és a

de�cit végig kedvez½otlenül alakul.
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4. B. 5 Táblázat

Kis foglalkoztatás növelés

1. év 2. év 3. év 4. év

de�cit/GDP -0.10 -0.16 -0.07 -0.02

GDP 0.06 -0.02 -0.19 -0.25

foglalkoztatás -0.02 -0.04 -0.04 -0.04

bértömeg 0.87 1.10 0.81 0.61

költségvetési bevételek 0.55 0.80 0.61 0.41

költségvetési kiadások 0.32 0.44 0.43 0.37
Kis de�cit csökkentés tapasztalunk kezdetben a GDP, majd a bérnövekedés miatt, de

kis foglalkoztatás csökkenést is. Ezután a GDP csökkenése egyre nagyobb, míg a pozitív

hatás aköltségvetésre kezd elhalványulni.

4. B. 6 Táblázat

Kis foglalkoztatás csökkentés

1. év 2. év 3. év 4. év

de�cit/GDP 0.18 0.32 0.12 -0.19

GDP -0.13 0.01 0.42 0.50

foglalkoztatás -0.21 -0.11 0.18 0.21

bértömeg -1.54 -2.18 -0.56 0.78

költségvetési bevételek -0.97 -1.55 -0.62 0.53

költségvetési kiadások -0.57 -0.82 -0.35 0.08
Nagy az aszimmetria, még az el½ojelek is gyakran mások kezdetben, mint az el½oz½otáblázat-

ban. Összevetve az el½oz½ovel minden év más és más, de a végs½o pozitív hatása foglakoztatás

csökkentésnek határozottan kibontakozik. A GDP már a második évben pozitívan alakul.
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4. B. 7 Táblázat

Nagy foglalkoztatás emelés

1. év 2. év 3. év 4. év

de�cit/GDP -0.45 -0.80 -0.30 0.46

GDP 0.34 0.03 -1.00 -1.21

foglalkoztatás 0.53 0.27 -0.46 -0.51

bértömeg 3.86 5.51 1.41 -1.87

költségvetési bevételek 2.43 3.92 1.57 -1.27

költségvetési kiadások 1.41 2.04 0.88 -0.20
Nemlineáris a mechanizmus, olyannyira, hogy itt a negyedik évben már szigni�kánsan

negatív a hatás a költségvetésre. Ugyanakkor abszolút érétkben a a legtöbb hatás kisebb,

mint az ötszöröse a B.5 táblázatban meg�gyelteknek.

4. B. 8 Táblázat

Nagy foglalkoztatás csökkentés

1. év 2. év 3. év 4. év

de�cit/GDP 0.45 0.81 0.30 -0.49

GDP -0.34 -0.01 1.06 1.27

foglalkoztatás -0.53 -0.27 0.46 0.52

bértömeg -3.85 -5.42 -1.40 1.99

költségvetési bevételek -2.43 -3.87 -1.55 1.35

költségvetési kidások -1.42 -2.05 -0.89 0.21
Majdnem teljesen szimmetrikus az el½oz½ovel.

A B. sorozat legfontosabb tanulsága az, hogy a 3. évt½ol a hatások visszafordulnak,és

a 4.évben már az átlagbérek is kisebbek lesznek egy kormányzati bér és foglalkoztatás

mövelés után. A bérek változtatásianak hatásai f½oleg több éves késleltetéssel jelennek meg.

A foglalkoztatás kis változtatásainak hatása zavaros, és aszimmetrikus, feltehet½oen rövid

távon az egyedi körülmények dominálnak, de az id½oben el½orehaladva egyre világosabban

kirajzolódnak a tendenciák: az állami foglalkoztatás növelése mind a GDP-re, mind a

foglalkoztatásra, mind a költségvetésre negatív hatással bír.
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5. Következtetések 

 
 

Az utóbbi évek egyik legnagyobb hatású munkapiaci politikája a közbérek nagyarányú 

emelése volt, amelynek hatására 2002 őszén mintegy 800 000 dolgozónak – a teljes magyar 

foglalkoztatott népesség több mint ötödének – béreit jócskán megemelték.  Tanulmányunknak 

nem célja, hogy firtassa ennek a lépésnek jó és rossz oldalait, ezt éppen csak érintettük a 

bevezetőben.  Célunk az volt, hogy elemezzük, volt-e a közbéremelésnek átfolyó hatása a 

versenyszféra béreire, foglalkoztatására, és hogyan érintette a gazdaság egészét, a gazdaság 

egyensúlyi állapotát és növekedését.   

A közbérek emelésének tovagyűrűző hatása igen fontos kérdés, mivel a bérek 

színvonala nagyban befolyásolja a vállalatok versenyképességét, és mivel adóvonzatai is 

vannak, befolyásolhatja a közbéremelés társadalmi költségeit is.  A nagyarányú közbéremelés 

nemcsak érdekessé teszi ezt a kérdést, de elég változást indukál ahhoz, hogy statisztikailag jól 

kezelhető legyen az elemzés.  Mivel az inflációs ütemet ilyen mértékben meghaladó 

közbéremelés nagyon ritka – ha egyáltalán valaha megtörtént – ez különleges lehetőség arra 

nézve, hogy az eddigi tanulmányoknál pontosabban becsülhessük meg hatását a versenyszféra 

munkapiacára, és a gazdaság egészére.   

A közbéremelés átfolyó hatásait szegmentált munkaerőpiacokon elemezzük, 

amelyeket végzettség, munkapiaci tapasztalat és foglalkozás szerint határozunk meg.  

Eredményeink szerint a közbérek tömegének 10 százalékpontos növekedése az adott 

munkapiaci szegmensen belül majdnem 3 százalékos növekedést indukál a versenyszféra 

béreiben.  Ez a hatás változik a legmagasabb iskolai végzettség és nem szerint: az érettségizett 

nők esetében a legmagasabb, ahol a becsült együttható 0,683.  A legkisebb hatást a felsőfokú 

végzettségű férfiak csoportjában mértük, ahol a becsült együttható negatív, de kicsi, és 

statisztikailag nem szignifkáns, vagyis valójában nullának tekintendő.  Eredményeink 

 95 



összhangban állnak előzetes, a kutatási tervben is megfogalmazott várakozásainkkal, mivel 

azt mutatják, hogy azokban a munkapiaci szektorokban magas a béráthatás, amelyekben (1) 

magas az adott munkaerő aránya a közszférában, és (2) a relatív bérek magasak.  A közbérek 

közvetett hatását a versenyszféra optimális alkalmazotti számára már nem tudjuk egy ilyen 

egyszerű becsléssel megállapítani, de a vállalatok munkaerő-keresletét leíró modellszámítások 

eredményekre támaszkodva tárgyalhatjuk ezt.  A versenyszféra keresletének bérrugalmasságát 

figyelembe véve egy magas parciális hatást kapunk, ami önmagában akár tíz százalékos 

foglalkoztatás csökkenést is előidézhetne.  Mi több, a hatás jóval nagyobb a képzetlen 

dolgozók körében, akik amúgy is sokkal nehezebben találnak munkát.  A magasabb 

fogyasztói kereslet generálta növekedési többlet, és a munkakínálati hatások azonban részben 

ellensúlyozzák ezt, de ennek mértékét nem tudjuk közvetlenül meghatározni, erre végeztük el 

a szimulációs számításokat.  

De a váratlan politikai intervenció közvetett körülményeinek számítását bonyolítja 

annak lélektani, a gazdasági szereplők viselkedésére gyakorolt hatása is. Megvizsgáltuk ezért 

a vállalati munkapiaci viselkedés két legfontosabb elemének: a bérmeghatározás, és a 

foglalkoztatás alakulását a közbéremelést megelőző, és közvetlen követő időszakban.  

A bérek alakulását vállalati szinten szinte kizárólag a vállalat termelékenység-

növekmény hozamán való osztozkodás határozza meg.  A magyar vállalati bérpolitikában 

hozamosztozkodás annak ellenére intenzívebb, mint a fejlett piacgazdaságokban, hogy annak 

hagyományos magyarázata a monopszonikus szakszervezet alkuereje, és a magyar 

versenyszférát nem a szakszervezetek különlegesen nagy ereje jellemzi. A hozamosztozkodás 

intenzitása 1999 és 2003 között észrevehetően csökkent. A közsszférával versenyző 

szolgáltatási ágazatokban (oktatás, egészségügy) volt kiemelkedően a legmagasabb, de 

intenzitása 2003-ban, vagyis a közszolgálati béremelés után lényegesen csökkent. A 

közszférával versenyző szolgáltatás vállalatainak 2003-ig tartó kiemelkedő 
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hozamosztozkodási hajlandósága azt jelzi, hogy ebben az ágazatban a szakképzett munkaerő 

hiánya különösen erősen korlátozta a vállalatok normális piaci működését, így itt különösen 

erős volt a dolgozók alkuereje. Az, hogy a közszolgálati béremelés sokkja szemmel láthatóan 

csökkentette ezt a hozamosztozkodási hajlamot, azt jelzi, hogy a közszolgálati béremelés 

továbbterjedése a versenyszférára nyilván olyan, a vállalat teljesítményétől, a termelékenység-

változástól független béremelést kényszerített ki, ami érdemben akadályozta az intenzívebb 

hozamosztozkodást. 

A munkakereslet termelés-rugalmassága az ágazatok többségében csökkent a vizsgált 

időszakban, és 2003-ra a stabil piacgazdaságokban szokásos tartomány alá süllyedt. 

Különösen feltűnő, hogy a közszférával versenyző szolgáltatásoknál az egész időszakban 

lényegesen alacsonyabb volt a termelés-rugalmasság, mint a többi ágazatban. A piaci kereslet 

növekedése változatlan feltételek (változatlan reálbérköltség) ebben a szektorban generálja a 

legkisebb (legális) foglalkoztatás-növekedést; a mintaidőszak átlagában a szolgáltatások 

keresletének egy százalékos többletkereslete feleakkora mértékű foglalkoztatás-növekedést 

generál, mint a feldolgozóiparban; különösen igaz ez 2003-ban. 

Ugyanakkor 1999-re a magyar munkakereslet bérérzékenysége a Nyugat-Európában 

szokásos alacsony szintre csökkent, ami azért különösen szerencsés, mert az 2001-02-es évek 

kormányzati bérintézkedéseinek (minimál- és közszolgálati béremelés) így az addigra 

konszolidálódott munkapiaci viszonyok között sokkal kisebb negatív foglalkoztatási hatása 

volt, mint amekkora akár néhány évvel korábban lett volna. De a váratlan és nagy bérsokkok 

megakadályozták a stabil, hosszú távú vállalati foglalkoztatási stratégia kialakulását, tovább 

folytatódott a vállalatok állandó viselkedési alkalmazkodása a munkapiacon. A 

bérrugalmasságok szóródása lényegesen megnőtt 2003-ban, ami a vállalati viselkedés 

kormányzati intervenciók utáni elbizonytalanodását jelzi. 
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A közszférával versenyző szolgáltatásban 1999 után rendkívül intenzív munkahely-

teremtés zajlott: a nettó munkahely-teremtés (vagyis a munkahely-teremtés és -rombolás 

egyenlege) az időszak nagy részében intenzívebb volt, mint a munkahely-rombolás. 

Előfordulhat, hogy a munkahely az oktatási, vagy egészségügyi szektorban maradt, csak a 

leépülő közfoglalkoztatást pótolta a keletkező új munkahely, és így valójában nem ágazatok 

közötti, hanem ágazaton belül köz- és vállalati-szektor közötti áramlásról van szó, de az 

mindenesetre érdemi, és a magánszférát tekintve rendkívül intenzív áramlás. 

2003-ban a munkapiaci folyamatok szinte megdermedtek: kivétel nélkül minden 

ágazatban drasztikusan csökkent mind a munkahely-teremtés, mind a –rombolás intenzitása. 

Ez egyértelműen jelzi a vállalatok teljes elbizonytalanodását: olyan nagy sokkok érték a 

vállalatokat 2002-ben (ezek egyike persze a közszolgálati béremelés, de távolról sem csak az), 

hogy visszariadtak minden változtatástól. Ezeket a változtatásokat azonban jórészt csak 

elhalasztották: szerencsére a munkahely-teremtés intenzitása 2004-ben minden ágazatban 

lényegesen meghaladta a 2002-est, több ágazatban, és a vállalati szféra egészében is a két év 

(2003-2004) átlaga lényegében megegyezik a korábbi évek átlagával. Különösen így van ez a 

közszférával versenyző szolgáltatásban: egy év alatt több mint feleannyi munkahely 

teremtődött, mint amennyi korábban létezett, és ennek közel négyötöde új vállalatokban. És 

ez a hatalmas arányú új munkahely-teremtés a közszolgálati béremelést követően, már a 

lényegesen megemelkedett bérek mellett következett be. Ez egybecseng azzal, hogy a 

közszférával versenyző szolgáltatásban kiemelkedően intenzív volt a szakember-hiányt jelző 

hozamosztozkodás. Úgy tűnik, a gazdaság túlnyomó részétől eltérően e szegmens fejlődését 

korábban jelentős részben a munkaerő-kínálati korlát fékezte, és nem a termékek iránti 

elégtelen kereslet, ámbár a kettő részben persze össze is függhet. A közszolgálati béremelés 

olyan mértékű béremelkedést kényszerített ki az azzal versenyző szolgáltatási szektorokban, 
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ami már viszonylag nagy számban arra ösztönözte a megfelelően képzett szakembereket, 

lépjenek be (vagy át?) a magánszektorba (is?). 

Tehát a közszolgálati béremelés következményei még a munkapiacon is összetettek és 

ellentmondásosak. A gazdaság más területeire gyakorolt tovagyűrűző hatása közvetlenül még 

ennyire sem azonosítható. Ezeket egy makromodellel végzett szimulációs számítások 

segítségével vettük számba. 

Modellszámításaink célja az volt, hogy a munkapiac összefüggéseit kiegészítve, egy a 

magyar gazdaságot leíró dinamikus makrogazdasági modellben megbecsüljük az állami bér és 

foglalkoztatás változtatások hatásait és annak időbeli lefutását. A dinamikus kapcsolatok 

felmérése nem triviális feladat, ugyanakkor nagyon fontos a gazdaságpolitikai döntések 

megalapozásához,  hiszen a ma széles körben elfogadott nézetek szerint a gazdaságok rövid 

távon keresleti meghatározottságúak, de hosszabb távon érvényesülniük kell a kínálati 

hatásoknak is. Lehetséges ezért, hogy az egyes intézkedések hatásai radikálisan eltérjenek 

attól függően, milyen időtávokon szemléljük azokat. Az állami bér és foglalkoztatás növelés 

hatásaitól azt várnánk, hogy rövid távon pozitív keresleti hatást reprezentáljanak, ám hosszabb 

távon a magánszektor béreinek (rezervációs béreinek) növelése, illetve a magánszektorba 

irányuló nettó munkakínálatnak a csökkentése révén negatív kínálati hatásokkal kell járniuk. 

Kérdés, hogy pontosan mit is jelent a hosszú táv, és mekkorák a mértékek. 

A modellszámítások alapján ezek a sejtéseink igazolódni látszanak, kétéves távlatban 

az állami bér és foglakozatás növelések hatásai pozitívak a keresletre, ezáltal a GDP-re, és a 

költségvetési egyenlegre is. Itt nyilván fontos az, hogy a költségvetés bevételei igen jelentős 

mértékben függnek a belföldi munkajövedelmektől (SZJA és bérjárulékok), illetve a belföldi 

fogyasztástól (ÁFA). Ehhez még hozzátehetjük azt is, hogy az állami szektorból az adók is 

könnyebben folynak be, mint a magánszektorból. Ezért a költségvetés struktúrája magában 

hordoz egy komoly gazdaságpolitikai ellentmondást: rövid távon a belföldi keresletet serkentő 
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intézkedéseknek pozitív hatása van a termelésre, a fogyasztásra és a költségvetési egyenlegre 

is. Ennek fényében azt sejthetjük, hogy a múltbeli állami bérkiáramlás és foglalkoztatás 

növelés lényegében önmagában pozitív költségvetés hatású volt rövid távon, dacára a 

nyilvánvalóan negatív direkt hatásoknak. Ez persze különösen egy olyan helyzetre igaz, ahol 

a növekedésnek keresleti korlátai vannak. Ugyanakkor a modell kimutatta, hogy ezen 

intézkedések negatív kínálati hatásai 2-3 év alatt megjelennek, és előbb-utóbb a termelésre, 

majd némi további késéssel a költségvetésre nézve is hátrányosak lesznek. 

Ezek az eredmények azt sugallják tehát, hogy a költségvetés az utóbbi években leírt 

negatív, adósságnövekedéshez vezető, pályája közvetlenül nem az állami szférában tett bér és 

foglalkoztatási intézkedések következménye volt, viszont középtávon azok annál 

lényegesebben befolyásolhatták a negatív pálya tartósságát a gazdasági növekedés 

visszafogásán keresztül.  

A jövőre vonatkozóan eredményeink legfontosabb tanulsága az lehet, hogy a hosszú 

távú pozitív kínálati hatásokat tekintve legeredményesebben az állami foglalkoztatás 

csökkentésével lehetne operálni, a bércsökkentés (természetesen nem abszolút, hanem a 

„normális” pályához képesti relatív bércsökkentés értelmében) hatásai nem annyira 

egyértelműek és erősek. Ugyanakkor itt is meg kell jegyeznünk a hosszú és rövid  táv 

konfliktusát, a hosszabb távon a növekedésre és a költségvetési egyenlegre pozitív hatással 

járó foglalkoztatási és bérintézkedések rövid távon mind a keresletet, mind a költségvetés 

egyenlegét rontják, tekintettel arra, hogy a jelenlegi helyzetben a gazdaság növekedési üteme 

egyébként is alacsonyabb a normálisnál. 
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