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Motiváció

I A munkanélküliségi ráta és a tartós munkanélküliek aránya
magas.

I Fontos gazdaságpolitikai kérdés a munkanélküliség hosszának
csökkentése.

I Az elméleti modellek szerint a munkanélküli segély pályája
nagy jelent®ség¶, de nagyon kevés az empirikus eredmény.

I Eredményeink szerint az id®ben csökken® munkanélküli segély
(frontloading) bevezetése a kormányzati kiadások növekedése
nélkül csökkentheti a munkanélküliség átlagos hosszát.
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A dolgozat f® kérdése
I A munkanélküli járadék id®ben csökken® pályája gyorsítja az

elhelyezkedést?
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Az eredmények összefoglalása

A munkanélküliség hossza 270 napnál cenzorált
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Tartalom

I Összehasonlítjuk a munkanélküliség átlagos hosszát a járadék
szabályok módosítása el®tti és után. Ez megadja a
munkanélküli járadék pályának hatását

I A becslést megnehezíti, hogy egyszerre két jelent®s ponton
változott a munkanélküli segélyezés

1. Id®ben csökken® segélypálya bevezetése
2. elhelyezkedési prémium bevezetése (EP)

I megmutatjuk, hogy az id®ben csökken® segély pálya miatt
csökken a munkanélküliség hossza

I nincs összefüggés a törvénymódosítás teljes hatása és a
prémiumot igénybe vev®k aránya között.
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Tartalom

I Kapcsolódó irodalom

I A törvénymódosítás részletes bemutatása

I Adatok

I Becslési módszer

I Eredmények és értékelés
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Kapcsolódó irodalom
I Széleskör¶ elméleti eredmények a munkanélküliségi segély

pályájával kapcsolatban (Shawell és Weiss, 1979; Hopenhayn
és Nicolini, 1997; Werning, 2002).

I Nincs olyan empirikus kutatás ami a segély pályájának hatását
vizsgálná.

I Az elhelyezkedési prémium a csökken® segély pálya
alternatívája.

I Habár a külföldi EP programok b®kez¶bbek a magyar
szabályozásnál, a program értékelési kutatások csak gyenge
vagy 0 hatást találnak

I Széleskör¶ vizsgálatok new jersey-i, washingtoni és
pennsylvaniai kísérletek értékelésere - az eredmények szerint a
hatás gyenge, esetenként inszigni�káns (lásd pl. Robins és
Spiegelman, 2003)

I Hyun Ah Kim et. al. (2009) a dél-koreai EP program nem
befolyásolta az elhelyezkedési valószín¶ségeket.

I Van der Klauw és van Ours (2010) a holland jóléti
juttatásokban részesül®k EP programja szintén nem
gyorsította az elhelyezkedést
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A segély �zetési szabályok változása

A szabálymódosítások 2005 november 1-én, felmen® rendszerben

kerültek bevezetésre. A legfontosabb változások:

1. Az id®ben csökken® munkanélküli járadék bevezetése.

2. Elhelyezkedési prémium bevezetése.
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A magas jövedelm¶ek számára elérhet® segélyek (a reform
el®tt és után)

Megjegyzés: A 2. fázis hosszabb volt azok számára, akik 2005
február 1. el®tt igényelték a munkanélküli járadékot
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Elhelyezkedési prémium

2. Az elhelyezkedési prémium a járadék id®szak alatt:

I Ha a járadék igényl® a jogosultsági id® alatt (270 nap)
állandó munkát talál, akkor jogosulttá válik EP-re

I a jogosultság feltétele, hogy a munkavállaló folyamatos
jogviszonyban volt a jogosultsági id® végéig

I Az EP összege az elhelyezkedés után hátralév® jogosultság

összegének a fele.

I Az EP igénylése önkéntes, a ki�zetés automatikus volt,
ugyanakkor az igényl® elveszítette a hátralev®

jogosultsági idejét

I Az EP-t nem az elhelyezéskor �zették

I Az EP-t a potenciális jogosultsági id®szak végén lehetett csak
igényelni..
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Adatok

I Kapcsolt adminisztratív adatokat használunk, amelyben
meg�gyeljük 2004 és 2008 között a munkanélküli igényl®k

felét.

I A minta vétel véletlenszer¶en, a születési dátum alapján
történik.

I A mintába kerül adott hónapon belül a minden második napon
született ember.

I A mintát a következ® csoportra sz¶kítjük

I 25 és 49 év közötti igényl®k
I A jogosultsági id® a maximális 270 nap
I A járulék alap a 70. percentilis felett van (2005-ben ez 104,000

Ft)
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�El®tte� és �utána� de�niciója
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Leíró statisztikák

táblázat: Descriptive statistics

before after di� t-stat

n® 40.4% 44.7% 0.04 5.43

(0.005) (0.005)

kor 36.82 36.89 0.07 0.60

(0.08) (0.08)

iskolai évek száma 11.87 12.04 0.17 4.70

(0.02) (0.02)

átlagos jövedelem 2002-ben (log) 11.08 11.12 0.04 1.04

(0.02) (0.02)

átlagos jövedelem 2002-ben (log) 11.29 11.31 0.02 0.48

(0.02) (0.02)

várakozási id®* 31.24 31.56 0.32 0.52

(0.42) (0.44)

reemp bonus (1 tier) claimed 0.0% 5.9% 0.06 21.67

(0) (0.002)

participate in training 2.4% 2.2% 0.00 -0.95

(0.001) (0.001)

Number of observations** 14081 15849

* a munkahely elvesztése a járadékigénylés között eltelt id®

** A 2002-es és 2003-as jövedelemadatok egyes esetekben hiányoznak .
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A munkanélküliség hossza a reform el®tt és után

A következ® regressziót futtatjuk:

nonemploymenti = α+ βafteri + γX + εi

I ahol nonemploymenti az ellátás igénylése és az

elhelyezkedési között eltelt id®

I nonemploymenti ={
nonemployment if nonemployment < 270

270 if nonemployment >= 270
I a függ®változó tartalmazza a képzés, az alkalmi munka és az

ellátás felfüggesztésének id®szakait is

I afteri egy bináris változó, ami a reform hatását méri

I Robusztusságvizsgálatként Cox-regressziókkal is megismételjük
a becslést
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Estimation results

táblázat: Baseline results

(1) (2) (3)
VARIABLES non-employment+ (days) non-employment+ (days) non-employment+ (days)

after -9.335*** -9.965*** -10.55***
(1.516) (1.506) (1.613)

controls no yes yes
location FE no no yes
Observations 15,355 15,355 15,355
R-squared 0.002 0.038 0.057

Clustered standard errors by UI take-up locations in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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Estimation results (2)

táblázat: Baseline results - Cox hazard regressions

(1) (2) (3)
VARIABLES reemployment hazards reemployment hazards reemployment hazards

after 0.135*** 0.151*** 0.163***
(0.0227) (0.0231) (0.0255)

controls no yes (0.0227)
location FE no no yes
Observations 15,355 15,355 15,355
Clustered standard errors by UI take-up locations in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
+nonemplyment capped at 270 days

16 / 33



A reform hatása nem korrelál az EP igénybevételének
valószín¶ségével
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Gyors költségvetési fejszámolás

I A reform mechanikus költsége 22000 Ft ami 2 heti járadékkal
egyenérték¶

I A viselkedési hatás költségcsökkent®:

I A reform a munkanélküliség hosszát 10nappal, azaz 1.5 héttel
csökkentette

I Az átlagos újra elhelyezkedési bér a korábbi bér 90%-a. Az
adóék kb. 50 % ami 0.75 hétnyi járuléknak felel meg

I Az összes megtakarítás 1.5+ 0.75 = 2.25 hét
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Összefoglalás

I A munkanélküli segély csökken® pályája nagy mértékben
csökkentette a munkanélküliség hosszát

I A hasonló segélypolitikai lépésekhez képest ez a hatás jelent®s.
I Nem növekedtek a kormányzati kiadások

I Egy lehetséges magyarázat, hogy a segély esése jelent®s
viselkedési hatást vált ki a munkanélküliekb®l

I Ezt a lehet®séget egy, Stefano DellaVignával és Johannes
Schmiederrel közös kutatásban vizsgáljuk meg
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Függelék

FÜGGELÉK
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Intézményi háttér - munkanélküli segély

1. Nem csak a járadék, hanem a munkanélküli segélyek is
módosultak

I Azok érintettek, akik a járadékot 2005. február 5-e után
igényelték

I A jogosultsági id® korcsoportonként változott

I 270-r®l 180 napra csökken az 50 év felettiek körében
I nem változott a 45 és 49 év közöttiek számára
I 90 napra csökkent a 45 év alattiak körében

I A segély összege 21000 Ft-ról 22800Ft-ra emelkedett
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Intézményi háttér - képzés

Kisebb változás a folyósítás módjában

I 2005 november 1. el®tt

I 22,200Ft vagy 44,400 Ft a képzés formájától és a háztartás
összetételét®l függ®en

I a képzési támogatást a munkanélküli ellátás mellett �zették
ki

I a részvételt nem dokumentálták az adatbázisban

I 2005 november 1 után

I A képzési támogatás 34,200Ft volt mindenki számára
I Képzés alatt felfüggesztették a munkanélküli ellátás

�zetését
I A résztvev®k aránya 4.2%

I Aggregált statisztikák alapján a részvételi arány nem változott
az id®szak alatt (Frey, 2009)
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Intézményi háttér - Álláskeresési szerz®dés

Az álláskeresés ellen®rzésének hivatalos szabályai változtak 2005
November után

1. Álláskeresési szerz®dést kellett kötnie a járadék igényl®jének

I A szerz®dés csak formális volt, a munkaügyi hivataloknak sem
er®forrása sem motivációja nem volt a szerz®dések
ellen®rzésére (Bódis, 2008)

2. Az ellátás igénybe vev®jének havonta meg kellett jelennie a
munkaügyi hivatalban (korábban 1-3 havonta)

I Gyakorlatban nem tartották be mert nem voltak a
hivataloknak ehhez megfelel® er®forrásaik

I A jogi szabályozást már 2006 januárjában lazították (Balogné
Kotrocó 2008)
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A járadékszabályok a módosítás el®tt és után
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A reform teljes hatása
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A reform hatása a magas és alacsony EP igénybevétel¶
területeken
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Az elhelyezkedési prémium hatása

I Az igénybevételi arány nagyban változik a munkaügyi hivatalok
között

I kidobjuk azokat a kistérségeket, ahol kevesebb, mint 30
jogosultat �gyelünk meg

I Ez a minta 16%-a

I Az igénybevételi arányok közti különbséget használjuk fel a
becsléshez, és megmutatjuk, hogy a reform hatása mindenhol
megegyezett
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Az igénybevételi arány id®ben stabil
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Miért tér el a EP igénybevétel?
Azok veszik igénybe, akik azt gondolják, hogy stabil munkát talált
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Reform hatása és az EP igénybevétel

A következ® becslést végezzük el:

nonemploymenti = α+βFLafteri+βPreRBHIGHi+βRBHIGHi∗afteri+εi ,

ahol

I nonemploymenti ={
nonemployment if nonemployment < 270

270 if nonemployment >= 270

I HIGHi a magas EP igénybevétel¶ területek indikátora

I a reform után legalább 30 ember jogosult EP-re
I HIGHi = 1 a helyi igénybevételi arány több mint 16.2% (az

igénybevétel fels® kvartilise)
I HIGHi = 0 a helyi igénybevételi arány több mint 4.6% (az

igénybevétel alsó kvartilise)
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Becslési eredmények

táblázat: Baseline results

(1) (2) (3)
VARIABLES nonemployment+ (days) nonemployment+ (days) nonemployment+ (days)

after -9.527*** -8.939*** -10.11***
(1.748) (3.072) (2.982)

high 2.672 2.878
(4.796) (4.395)

after*high -1.173 -0.663
(3.681) (3.445)

controls no no yes
Observations 13,484 6,640 6,640
R-squared 0.003 0.003 0.042
Clustered standard errors by UI take-up locations in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
+nonemplyment capped at 270 days
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Robustussági vizsgálat

A következ® becslést végezzük el:

Nonemploymenti = α+βFLafteri+βPreRBtakeupi+βRBtakeupi∗afteri+εi

ahol,

I nonemploymenti ={
nonemployment if nonemployment < 270

270 if nonemployment >= 270

I takeupi az EP igénybevételi arány
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Robusztusság vizsgálat- eredmények

táblázat: Baseline results

(1) (2) (3)
VARIABLES nonemployment+ (days) nonemployment+ (days) nonemployment+ (days)

after -8.358*** -8.946*** -8.818**
(2.567) (2.531) (3.586)

takeup -0.114 -0.0989 0.544
(0.187) (0.153) (0.357)

after*takeup -0.108 -0.0966 0.0121
(0.138) (0.134) (0.394)

takeup^2 -0.0145**
(0.00597)

after*takeup^2 -0.00428
(0.00704)

control no yes no
Observations 13,484 13,484 13,484
R-squared 0.003 0.038 0.004
Standard errors clustered at UI location level
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
+nonemplyment capped at 270 days
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