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Egy helyzet: drasztikusan megnövekedő 
munkanélküliség 2007 és 2010 között

Megj: aktivitás +-20e fő körül, a munkanélküliség kb. +150e fő 2007

Egy helyzet: drasztikusan megnövekedő 
munkanélküliség 2007 és 2010 között

20e fő körül, a munkanélküliség kb. +150e fő 2007-2010 között.  



A feladat: a munkapiac változásainak 
számszerűen pontos leírása a válság során

Kérdések:

1)Átmenet változása a 
foglalkoztatás és a foglalkoztatás és a 
munkanélküliség között? 
Volumen és esélyek.

2) Mi a szerepe a közcélú 
munkának / Út a 
munkához programnak? 
Mi a válság valódi hatása?

Áramlások fontosak: pl. Elsby, Michael W., Bart Hobijn, és Aysegul Sahin. 2010

A feladat: a munkapiac változásainak 
számszerűen pontos leírása a válság során

Elsby, Michael W., Bart Hobijn, és Aysegul Sahin. 2010



Átmentek/áramlások: a feladat 
formálisan

At és Bt két állapot a t időpontban, amely lefedi a teljes 
eseményteret. 

Kérdés: Pr(At|Bt-1) – az átmenet valószínűsége további 
feltétel nélkül.feltétel nélkül.

A becslőfüggvény: 
KALAP[Pr(At|Bt-1)] = #(At|Bt

Átmenet valószínűsége = számszerű áramlás normálva.

(Döntés: egymást követő periódusok, és csak kettő.)
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A naiv becslés és hibája

Átmenete becslése: panel adatokból, egyéni szinten.

Általános: rotációs panel ki és belépő csoportokkal, 
lemorzsolódással (HKF, MEF).lemorzsolódással (HKF, MEF).

A becslőfüggvény a gyakorlatban:

KALAP'[Pr(At|Bt-1)] =
= #(At|Bt-1, panel) / (#Bt-1, panel) ≠
≠ #(At|Bt-1) / (#Bt-1)
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lemorzsolódással (HKF, MEF).lemorzsolódással (HKF, MEF).

A becslőfüggvény a gyakorlatban:

1, panel) ≠



A naiv becslés hibája: forrás és 
eredmény

l Lemorzsolódás, válaszmegtagadás és annak összefüggése a 
vizsgált jelenséggel – szelekció. A felvételek (pótlás, súlyozás) a 
keresztmetszetre koncentrálnak.

l Változás számítása: illusztráció. De: átmenetekben is!
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A megoldás lehetőségei

l A probléma explicit modellezése: szelekció időben. 
Példa: Clarke-Tate (2002) „
Ignorable Non-Response Models for Gross Flows 
Estimation in the British Labour Force Survey
teljes kontroll, az identifikáció explicit, mikroszinten teljes kontroll, az identifikáció explicit, mikroszinten 
működik. Hátrány: erőteljes módszertan, identifikációs 
gondok. És: Abowd-Zellner (1986)

l Korrekció viselkedési modell nélkül. Példa: Frazis et al 
(2005) „Estimating gross flows consistent with stocks in 
the CPS”. Előny: könnyű kezelhetőség, érthető 
módszer. Hátrány: identifikáció rejtett, ad
viselkedési modell alapján, csak aggregált számításhoz 
használható. Vö. Fraller et al. (2007)

A megoldás lehetőségei

A probléma explicit modellezése: szelekció időben. 
Tate (2002) „An Application of Non-
Response Models for Gross Flows 

Estimation in the British Labour Force Survey”. Előny: 
teljes kontroll, az identifikáció explicit, mikroszinten teljes kontroll, az identifikáció explicit, mikroszinten 

: erőteljes módszertan, identifikációs 
Zellner (1986)

Korrekció viselkedési modell nélkül. Példa: Frazis et al 
Estimating gross flows consistent with stocks in 

: könnyű kezelhetőség, érthető 
: identifikáció rejtett, ad-hoc, nem 

viselkedési modell alapján, csak aggregált számításhoz 
használható. Vö. Fraller et al. (2007)



Az illesztési probléma: kontingencia
tábla additivitásának biztosítása 1.

l A módszert hazai terepen is használják, de csak 
keresztmetszetben és nem jól dokumentált Mihályffy(1995)

l Módszertani alap: Fagan-Greenberg (1988).

Kontingencia-tábla: a nem-negatív valós számok 
hármas által meghatározott tömbjét. Ebben (a
elemű mátrix, r=(r1,...,rR) és c=(c
melyek elemeire igaz, hogy összegük megegyezik.

Az A tábla additív, ha elemeinek az adott dimenzió 
nagyságának megfelelő vektor irányába vett összege az 
adott vektor megfelelő elemével megegyezik.

Az illesztési probléma: kontingencia-
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hármas által meghatározott tömbjét. Ebben (aij) egy R*C 

) és c=(c1,...,cC) pedig vektorok, 
melyek elemeire igaz, hogy összegük megegyezik.
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Az illesztési probléma: kontingencia
tábla additivitásának biztosítása 2.

Az A tábla megvalósítható, ha létezik olyan (b
hogy az A-ból levezetett B
additív és bij=0 akkor és csak akkor ha  a
tehát az A-hoz hasonlóan illeszkednie kell az 
vektorokhoz, és meg kell tartania vektorokhoz, és meg kell tartania 

Feladat: a mátrixok elemei közötti távolság összegének 
minimalizálása. Több célfüggvény, a „gereblyézés” az 
egyik.

Előny: érthető, viszonylag jól tartja a cellák relációit
Hátrány: nincs zárt alakja

Algoritmus: többféle, hatékony vs. Érthető. IPF: utóbbi. 
Logika: az átmenetek által implikált és a referencia
marginálisok arányítása a konvergenciáig.
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A MEF gereblyézése: keret

Az elméleti feltevések a gyakorlatban:
ldemográfiai teljesség,
lnépességváltozás „elnyelése” mesterséges állapottal

A MEF gereblyézése: keret

Az elméleti feltevések a gyakorlatban:

népességváltozás „elnyelése” mesterséges állapottal



A MEF gereblyézése: eredmények 
2008Q4-2009Q1

A MEF gereblyézése: eredmények 
2009Q1-re



A naiv és a korrigált becslés eltérése

Legnagyobb torzítás a foglalkoztatás -> munkanélküliség áramlásban. Szakpolitika!

A naiv és a korrigált becslés eltérése

> munkanélküliség áramlásban. Szakpolitika!



Átvezetés: támogatott és nem 
támogatott munka –
Átvezetés: támogatott és nem 

– admin. adatok
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Nem támogatott munka

2009 Q1: NM erősen fel. 2009 Q3: IN nem fel, NI marad, NM marad 

Nem támogatott munka

2009 Q1: NM erősen fel. 2009 Q3: IN nem fel, NI marad, NM marad 



Munkanélküliség

2009Q1: NM fel, 2009Q3: NM nem le. 2009Q2: MT fel, lecseng. 2009Q4: TM fel 

Munkanélküliség

2009Q1: NM fel, 2009Q3: NM nem le. 2009Q2: MT fel, lecseng. 2009Q4: TM fel 



Támogatott munka

2009Q2: MT, IT fel. TN minimális. 2009 Q2

Támogatott munka

2009Q2: MT, IT fel. TN minimális. 2009 Q2-től NT enyhén nő. 2009: TN, TM erősen nő.



Átlépési esélyek

NM: dupla. MN: 2/3-a. NI: nem nőtt. NT: 0. TN: csökkent. Miért? UAM: IT, MT

Átlépési esélyek

a. NI: nem nőtt. NT: 0. TN: csökkent. Miért? UAM: IT, MT



Következtetések

•Rossz hír: A korrigálatlan áramlási adatok 
félrevezető következtetésekre vezethetnek, 
elsősorgan rövid távon és a munkanélküliséggel 
kapcsolatban.
•Jó hír: Az áramlási adatok korrakciójára létezik és •Jó hír: Az áramlási adatok korrakciójára létezik és 
alkalmazható egyszerű módszer. 
•Rossz hír: A korrekció nem segít a többváltozós 
módszerekkel kapott eredményeken.

•Jó hír: a válság alatt a munkába beáramlás és a 
munkanélküliségből kiáramlás is fokozódott
•Rossz hír: mindez jelentős részben az Út a 
Munkához program következtében történt.
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