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Bevezetés
A tananyag célja a foglalkoztatáspolitika közgazdaságtani szempontú elemzésében és értékelésében
használatos legfontosabb elméleti modellek, a modellek empirikus megformulázására alkalmas eszközök, mérési módszerek, valamint aktuális mérési eredmények bemutatása. Az ilyen jellegű elemzőértékelő tevékenység és szakirodalom a fejlett országokban (EU, USA, Kanada) az elmúlt mintegy
másfél évtizedben ugrásszerű fejlődést mutat, s vélhetőleg hozzájárul hatékonyabb szakpolitikai tevékenységek kialakításához, ugyanakkor a magyar közgazdászképzésben ez az ismeretanyag kevéssé
van jelen.
A tananyag mesterszintű közgazdaságtani képzésben résztvevő hallgatók számára készült. A kifejtés
erőteljesen algebrai, nagymértékben támaszkodik a haladó (mesterszintű) munkagazdaságtan modelljeire és eljárásaira – különösen az alkalmazott mikroökonómiai tudásanyagra. A mérési, empirikus
becsléseket tartalmazó részek feltételezik a haladó (mesterszintű) statisztika és ökonometria – ezen
belül hangsúlyosan a mikroökonometriai fejezetek – ismeretét.
A tananyag jelentős részben kínálati szempontú elemzést, illetve kínálati modelleket tartalmaz. Ezért
az elméleti modellek közül a klasszikus munkakínálati modellek és az álláskeresési modellek az adott
problémára alkalmazott különböző változatait viszonylag nagy terjedelemben vizsgáljuk.
A tananyagban szereplő ismeretek birtokában a hallgatók képessé válnak a munkaerőpiaccal összefüggő szakpolitikai problémák modellezésére, a problémák empirikus megformulázására, végül a szakpolitika hatásainak mérésére és értékelésére.
A foglalkoztatáspolitika fogalmát - a munkagazdaságtanban újabban használatos sztenderdeknek megfelelően - kiterjesztően alkalmazzuk, azaz minden olyan beavatkozást-szabályozást-intézkedéstintézményt beleértünk, ami a munkaerőpiacot érintheti. Ezek közül azonban csak azokra térünk ki,
amelyekkel kapcsolatban kellő mennyiségű ismeretanyag, kidolgozott modellek és empirikus eredmények állnak rendelkezésre.
Öt fontos témakört tárgyalunk: oktatás és bérhozam; transzferek és munkakínálat; aktív-passzív munkaerő-piaci eszközök és aktiválás; minimálbér; munkaerő-piaci intézmények. Az egyes témakörökön
belül először bemutatjuk a probléma vizsgálatára kidolgozott legfontosabb elméleti modelleket, másodszor röviden áttekintjük az elméleti modellek empirikus becslésekor többnyire felmerülő
ökonometriai problémákat, harmadszor empirikus példákkal illusztráljuk a modellek és becslési modellek működését, végül az empirikus becslési eredmények – természetesen nem teljeskörű – összegzésére teszünk kísérletet.
Az oktatás hozama, túlképzés - alulképzés
Az első fejezetben az oktatáspolitika értékeléséhez és alakításához esetleg felhasználható elemzési
eszközöket és empirikus eredményeket mutatjuk be. A vizsgálódás ugyanakkor korántsem fogja át a
problémakör minden vonatkozását. Kizárólag a kereseti hozamokról, s az ezzel kapcsolatos becslési,
mérési kérdésekről, empirikus eredményekről lesz szó. A fejezet első pontjában bemutatjuk a kereseti
függvényt, amely a bérhozamok becslésének alapvető eszköze, a második pontban kiterjesztjük az
elemzést a függvény túl- és az alulképzés elemzésére alkalmas változatára. A harmadik pontban a
kereseti hozamok empirikus becslésének legfontosabb torzító tényezőjére, az önszelekcióra térünk ki.
A negyedik és az ötödik pontban először - a regressziós becslésekre koncentrálva- röviden áttekintjük
az oksági empirikus becslés legfontosabb fogalmait és eszközeit, majd több empirikus példát mutatunk
be.
1.1. A kereseti függvény
Az emberi tőkével kapcsolatos kutatások egyik legfontosabb célkitűzése az oktatás belső megtérülési
rátájának a mérése. Az empirikus kutatások mindegyike valamilyen, a rendelkezésre álló adatokon
mérhető kereseti függvényből indul ki. A függvényben valamilyen kereseti változó a függő, és a kereseteket meghatározó tényezők a magyarázó változók. A magyarázó változók között természetesen az
iskolai végzettség is szerepel. Általános alakban a kereseti függvény a következőképpen fest:
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Wi  W ( Si , Z i ) ,
ahol Wi az i-edik egyén éves keresete, S i elvégzett osztályainak száma vagy az iskolai végzettség

szintjét jelző dichotóm változók, Zi a keresetet befolyásoló egyéb változók vektora (életkor, nem, lakóhely stb.).
A függvényt sokféleképpen lehet felírni. Célszerű azonban az előző pontban tárgyalt modellek valamelyik változatából kiindulni. Problémát okoz, hogy méréskor számos egyszerűsítő feltevéssel kell
élni, s emiatt az eredmények értelmezése gyakran nehézségekbe ütközik. Az alábbiakban néhány
olyan empirikus specifikációt mutatunk be, amelyek viszonylag könnyen mérhetők, emiatt viszont az
elméleti modellt még az itt ismertetetteknél is egyszerűbben kell felírni.
Nézzünk meg először egy olyan empirikus kereseti függvényt, amely az iskolarendszerű képzés révén
szerzett emberi tőkével foglalkozik!1 Egyelőre mind a munka melletti tanulás, mind a családi háttér és
az öröklött képesség problémáját figyelmen kívül hagyjuk.
A kérdésünk, mekkora adott egyén emberi tőkébe történő beruházásának hozadéka, vagyis az iskolázás belső megtérülési rátája. Ha feltesszük, hogy az egyén megfigyelt jövedelme az emberi tőkébe
történt beruházás, tehát ebben az esetben az iskolába járás függvénye, akkor a megfigyelt jövedelem
az iskolába járás nélkül elérhető jövedelem (Y0), valamint a további beruházások értékének (Hh, hadik évi iskolába járás, beruházás értéke) és hozadékuk (rh, a h-adik évi beruházás megtérülési rátája)
szorzatának az összege.
m

Y  Y0   rh H h .
h 1

Vagyis a fenti összefüggés természetesen csak bizonyos megszorításokkal igaz. Fel kell tennünk, hogy
a megfigyelt keresetekben az emberi tőkébe történt beruházás maradéktalanul megjelenik, hogy az
emberi tőke nem értéktelenedik el, hogy az emberi tőkébe történő beruházás nincs hatással az egyén
háztartási termelési függvényére, valamint munkaidejének hosszára, végül hogy nincs munkaidő melletti tanulás, illetve méréskor az emberi tőkébe történő beruházás szünetel.
Mármost, ha a fenti egyenlőséget mérhető formába kívánjuk hozni, akkor  minthogy a beruházás
értékét és többnyire közvetlen költségeit sem tudjuk megfigyelni, hiszen csak a tényleges keresetekről
van információnk  további feltevésekre van szükség. Ha kikötjük, hogy az oktatás költsége éppen
egyenlő az iskolába járás miatt kiesett jövedelemmel, akkor világos, hogy azok az egyének, akik adott
ideig iskolába jártak, meg kell kapják legalább azt a jövedelmet, amihez azok az egyének jutnak hozzá, akik egy évvel rövidebb ideig jártak iskolába. Továbbá ha feltesszük, hogy az utolsó évnyi beruházás többlettőkét hoz létre, és ez az érték kifejezhető az elszalasztott jövedelem és az utolsó iskolában
töltött év megtérülési rátájának a szorzatával, akkor az egyén megfigyelhető keresete S egységnyi beruházás (S évnyi iskolába járás) esetén2:
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Az alábbiakban elsősorban Mincer (1974) modelljeire támaszkodunk.
Ha az egyén csak a kötelező iskolákat végzi el, akkor jövedelme Y0, ha egy évet jár iskolába, akkor ezalatt
éppen Y0 jövedelmet veszít, az első év értéke pedig r1Y0, ahol r1 az első év megtérülési rátája . Ekkor a keresete
2

Y1  Y0  r1Y0  Y0 (1  r1 ) ,
Ha két évet jár iskolába, akkor elszalasztott jövedelme Y1, a 2. évi iskolába járás jövedelemben kifejezett értéke
pedig r2Y1. Jövedelme tehát:

Y2  Y1  r2Y1  Y0 (1  r1 )(1  r2 ) ,
S évnyi iskolázás esetén az elszalasztott jövedelemben mért költség YS 1 , az S-edik év értéke pedig rSYS 1 . A
kereset tehát
YS  YS 1  rS YS 1  Y0 (1  r1 )(1  r2 )....(1  rS ) .
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S

YS  Y0  (1  rj ) .
j 1

Ha a fentieken túlmenően azt is feltesszük, hogy a belső megtérülési ráta konstans, akkor a következő
alakot kapjuk:

YS  Y0 (1  r )S .
A fenti összefüggés már csaknem olyan formában van felírva, amely egyszerű legkisebb négyzetek
módszerén alapuló regresszióval megmérhető. Ha természetes alapú logaritmusát vesszük, akkor

ln YS  ln Y0  S ln(1  r ) ,
ha pedig úgy gondoljuk, hogy r értéke viszonylag alacsony (mondjuk 0 és 0.3 között van), akkor,
minthogy kis r érték mellett ln(1  r )  r , a végső alak

ln YS  ln Y0  rS .
Az egyenletet megbecsülhetjük a legkisebb négyzetek módszere segítségével. Két megfigyelt változóból (aktuális kereset, iskolai végzettség) megkapjuk az iskolába járás nélkül elérhető jövedelmet, valamint a belső megtérülési rátát. A regressziós becslés konstansa ugyanis éppen az a jövedelem (illetve
annak természetes alapú logaritmusa), amit az egyén zérus iskolába járás mellett érhet el, r pedig S
regressziós együtthatója, ami nem más, mint egységnyi emberi tőkébe történő többletberuházás révén
elérhető, százalékban kifejezett keresetnövekmény ( r  d ln YS / dS ).
Ez a specifikáció ugyanakkor ellentétben áll elméleti modelljeinkkel. Nemcsak azért, mert figyelmen
kívül hagyja a munka melletti képzést, hanem még az alapmodellben a belső megtérülési ráta alakulásával kapcsolatban tett megállapításainknak is ellentmond. Ott ugyanis azt állítottuk, hogy a megtérülési ráta nem konstans. Ha a ráta alakulásában az öröklött képességek játsszák a döntő szerepet, akkor
az iskolázottság hozadéka növekvő, ha a családi háttér hatása domináns, akkor csökkenő. Ezt a problémát viszonylag egyszerűen kezelhetjük. A változó megtérülési rátára vonatkozó feltevés helyességét
az iskolázottság négyzetének az egyenletben való szerepeltetésével vizsgálhatjuk meg. Ekkor a következő alakot kapjuk:

ln YS  ln Y0  1S   2 S 2 .
A megtérülési ráta ekkor nemcsak az iskolázottság, hanem az iskolázottság négyzetének is a függvénye, hiszen r  d ln YS / dS = 1  2 2 S . Ha 1 és  2 előjele egyaránt pozitív, akkor a belső megtérülési ráta növekszik az iskolai végzettséggel, ha viszont 1 pozitív,  2 pedig negatív előjelű, akkor
az emberi tőkébe történő beruházás hozadéka csökkenő.
Az egyenlet empirikus becslésre is alkalmas, pusztán arra kell ügyelni, hogy a minta olyan egyéneket
tartalmazzon, akik megközelítőleg azonos mennyiséget ruháztak be munka mellett emberi tőkéjükbe
(mondjuk, nagyjából azonos gyakorlattal rendelkeznek), akik egyéb jegyeiket tekintve sem túlságosan
különböznek egymástól. Heterogén minta esetén pótlólagos változókat is be kell vonni a becslésbe.
Az egyenletekkel általában csökkenő belső megtérülési ráta mutatható ki. Mincer például a már hivatkozott tanulmányában a következő együtthatóértékeket becsülte: 1 =0.42,  2 =.0.01. Tehát

r  d ln YS / dS = 0.42  2(0.01)S =0.42 0.02S. Ekkor a nyolcadik osztály megtérülési rátája 0.26,
a tizenkettediké 0.18, a tizenhetediké 0.8. Ez azt is jelenti, hogy némi támpontot kapunk az alapmo4

dellben a belső megtérülési ráta nagyságát befolyásoló tényezők relatív súlyára nézve: a belső megtérülési ráta alakulásában nagyobb szerepe van a családi háttérnek, mint az öröklött képességeknek.
Térjünk át most egy olyan empirikus modellre, amely a munka melletti képzés révén felhalmozódó
emberi tőke problémáját is kezelni tudja, de továbbra is tekintsünk el az öröklött képességek és a családi háttér hatásainak közvetlen elemzésétől!
Ha feltesszük, hogy a megtérülési ráta konstans, továbbá hogy az iskolázás közvetlen költségei elhanyagolhatóak (ezt fentebb úgy fogalmaztuk meg, hogy az iskolába járás ideje alatt keresett jövedelem
egyenlő az iskolába járás közvetlen költségével), ha emellett az időtáv elég hosszú (valójában végtelen), akkor a belső megtérülési ráta a következőképpen írható fel:

r

Y
.
htYt

Amennyiben az egyén iskolába járás révén halmoz fel emberi tőkét, és minden idejét ennek szenteli,
akkor ht  1, és t = S, S elvégzett iskola után a jövedelme pedig

YS  Y0e rS .
Az egyén azonban munka mellett is beruház, s ha (amint ezt az elméleti modell tárgyalásakor is feltettük) a munka melletti tanulásba történő beruházás a gyakorlati idő, illetve az életkor csökkenő függvénye, továbbá ha feltesszük, hogy a csökkenés lineáris, akkor

h 
ht  h0   0 t ,
T 
ahol h0 az aktív életpálya kezdetén a munka melletti képzésre fordított idő, T pedig az aktív életpálya
hossza.
A munka melletti betanulásra fordított idő tehát a gyakorlati idő függvénye, a jövedelem pedig az iskolázottság és a gyakorlat révén beruházott emberi tőke függvénye. Adott (x) gyakorlati idővel és iskolázottsággal rendelkező egyén potenciális keresete tehát
x

Y x  YS e

r  ht dt
0

.

Ha a fenti kifejezést kiintegráljuk3, és a kifejezés logaritmusát vesszük, akkor

 rh 
ln Yx  ln YS  rh0 x   0  x 2 .
 2T 
Tudjuk továbbá, hogy ln YS  ln Y0  rS , tehát

 rh 
ln Yx  ln Y0  rS  rh0 x   0  x 2 .
 2T 
x

3

A

 h0  2
x
 ht dt integrál értéke ho x  
2
T


0
5

A megfigyelt (W x ) és a potenciális (Y x ) jövedelem közötti összefüggés:

Wx  (1  hx ) .
Ezt behelyettesítve megkapjuk a kereseti függvényt:

 rh 
ln Wx  ln Y0  rS  rh0 x   0  x 2  ln(1  hx ) .
 2T 
A függvény az egyszerű legkisebb négyzetek módszerével becsülhető. Mincer a következő eredményre jutott
lnW = 6.2  0.107S  0.081x  0.0012 x .
R 2 = 0.285.
(72.3) (73.5) (55.8)
2

Az együtthatókból a kérdéses paraméterek könnyen kiszámolhatók: r=0.107, h0 = 0,76, T = 34. Vagyis: az átlagos (reprezentatív) egyén számára a belső megtérülési ráta tíz százalék, az aktív életpálya
hossza 34 év, az egyén az életpálya kezdetén emberi tőkébe történő beruházással tölti potenciális
munkaidejének mintegy háromnegyedét.
Ez a modell ugyancsak számos vonatkozásban kritizálható. Mindenekelőtt a konstans megtérülési ráta
kérdőjelezhető meg. Ezen túlmenően a modell eddigiekben nem említett (részben hallgatólagos) előfeltevéseinek következményei közül példaként említjük a következőket: nem képes az iskolák minőségében mutatkozó különbségek modellezésére, holott feltehető, hogy jobb iskola magasabb megtérülési
rátát jelent; az emberi tőkébe történő beruházásnak csak pénzben kifejezett hozadékát ragadja meg,
holott feltehető, hogy a nem pénzbeli hozadék is lényeges (jobb munkakörülmények, kellemesebb
foglalkozás, több szabadidő stb.), és ha a nagyobb emberi tőkével rendelkezők számára a nem pénzbeli
előnyök fontosabbak, akkor a modell alábecsüli az emberi tőke hozadékát. Végül, az öröklött képességek és a családi háttér szerepének vizsgálatára sem alkalmas.
1.2. Túlképzés és bérhozam
Az egyszerű kereseti függvény több irányban fejleszthető tovább. Az egyik gyakori alkalmazás – aminek aktualitását elsődlegesen a fejlettebb világban az elmúlt negyven évben negfigyelt felsőoktatási
expanzió adja – a munkavállaló/munkahely illeszkedés keresetre gyakorolt hatásának elemzése.4
Egészen pontosan az iskolai végzettség és a munkahely iskolai végzettségi követelményeinek illeszkedését, és az illeszkedés kereseti hozamokban megjelenő következményeit vizsgálják. Ha – amint ez
empirikusan bizonyosan fennáll – a munkahelyek különböző iskolai végzettségei követelményeket
támasztanak, ugyanakkor adott iskolai végzettségi követelményekkel rendelkező munkahelyeken különböző iskolai végzettségű egyének helyezkednek el, akkor lehetséges, hogy az egyének keresetét
nemcsak iskolai végzettségük, hanem iskolai végzettségük munkahelyi követelményeknek való megfelelése is befolyásolja. Ekkor egyes egyének éppen az iskolai végzettségüknek megfelelő iskolai végzettségi követelményeket támasztó munkahelyeken, mások olyan munkahelyeken dolgoznak, ahol a
munkahelyi követelmények iskolai végzettségüknél alacsonyabbak vagy magasabbak. Az első
esetíben a munkavállaló illeszkedése tökéletes, a második esetben munkavállalónk túlképzett, a harmadikban alulképzett. A probléma sztenderd megfogalmazása egy olyan egyszerű modell, ami lehetővé teszi, hogy az illeszkedéssel kapcsolatos bérhozamokat tanulmányozhassuk. A megfigyelt iskolai
végzettség (S) három elemre bontható fel: a munkahelyi követelmények által meghatározott (szükséges) iskolai végzettség (R), a túlképzés mértéke (O), az alulképzés mértéke (U) - általában mindegyiket az elvégzett iskolai osztályok számával közelítik. A felbontás: S = R + O - U. Ha ez egyén éppen a
4

A probléma összefoglaló tárgyalása: Hartog (2000)
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szükséges iskolai végzettséggel rendelkezik: S = R, ha túlképzett: S = R + O (O > 0), ha alulképzett: S
= R – U (U > 0). Adott populációra ennek alapján megbecsülhető egy-egy osztálynyi szükséges, túlés alulképzés átlagos bérhozama. Linearizált specifikáció esetén:

w   0   R R  OO  UU ,

ahol w a kereset természtes alapú logaritmusa,  R  w R ,  o  w O , U  w U a háromfajta bérhozam. Elméletileg a bérhozamok sokféleképpen alakulhatnak. Egymáshoz viszonyított nagyságuk megmutatja, hogy a jobb és a rosszabb illeszkedés a munkaerőpiacon – keresetben mérve –
mennyit ér. Egy lehetséges (empirikusan gyakori) eredmény, ami egybevág azzal a várakozással, hogy
a tökéletes illeszkedés a többi állapothoz képest kereseti nyereséggel jár együtt, továbbá keresetmaximalizáló munkavállalói magatartással is összefér:  R > 0,  O > 0, U < 0,  R >  O ,  R > U .
Ekkor a munkahelyi követelményeknek éppen megfelelő iskolai végzettséggel rendelkező munkavállalók bérhozama a legmagasabb, ugyanakkor mind a túlképzett, mind az alulképzett munkavállalók
magasabb keresethez jutnak, mint amihez akkor jutnának, ha az iskolai végzettségüknek megfelelő
munkahelyi követelményekkel jellemezhető állásokban helyezkednének el.
A túlképzett munkavállaló keresete tökéletes illeszkedés mellett  R S lenne. Minthogy túlképzett,
ezért keresete:

 R ( S  O)  OO   R S  ( R  O )O .

Az adott együttható-értékekre vonatkozó feltevés (  R >  O ) miatt:

 R S <  R S  ( R  O )O vagy ( R  O )O > 0.
Az alulképzett munkavállaló keresete tökéletes illeszkedés esetén ugyancsak  R S volna. Alulképzettként azonban

 R ( S  U )  UU   R S  ( R  U )U
keresethez jut. Mivel  R > U , ezért

 R S <  R S  ( R  U )U vagy ( R  U )U > 0.
1.3. Önszelekció: illusztratív példa
A megfigyelt iskolázottsági bérhozamok torzítanak, egyebek mellett mert meg nem figyelt tényezők
hatásait is tartalmazzák. Az önszelekció és az emiatt a modellek empirikus becslésekor felmerülő szelekciós torzítás problémája elvileg minden munka-gazdaságtani mikromodell mérésekor jelen lehet,
egyszerűen abból az okból, hogy a rendelkezésre álló adatok nem tükrözik a döntésekkor az egyének
számára rendelkezére álló lehetőségek teljes halmazát, és hogy a teljes halmaznak csupán egy szisztematikusan torzított részét figyelhetjük meg (például az egyének bérajánlatai közül csak azokat tudjuk
megfigyelni, amik a rezervációs bérnél magasabbak, tehát az elfogadott bérajánlatokat). Emellett számos olyan tényező lehet, amit nem tudunk megfigyelni (kihagyott magyarázó változó problémája), s
emiatt a megfigyelt adatokon mért kereseti hozamok nem jól tükrözik a tényleges hozamokat.
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Az alábbi egyszerű példán megmutatjuk, hogy ha van olyan meg nem figyelt tényező, ami befolyásolja a kereseteket, akkor az adott tényező önszelekciót eredményez, s emiatt a megfigyelt kereseti különbségek nem tükrözik helyesen az iskolázás „igazi” bérhozamát.5
Tegyük fel, hogy egyéneink keresetmaximalizálók, és hogy döntési problémájuk az, hogy meglévő
iskolai végzettségük mellé szerezzenek-e újabb (magasabb) iskolai végzettséget.
Tegyük fel, hogy egyéneink z meg nem figyelt képességekkel rendelkeznek ( z  (0,1)) , hogy a meg
nem figyelt képességek javítják az egyén munkaerő-piaci teljesítményét, ezért jobb képességek magasabb bérekkel járnak együtt. Tegyük fel, hogy e képességek egyenletesen oszlanak meg az adott populációban. Tegyük fel végül, hogy ha egyénünk a magasabb iskolai végzettség mellett dönt, akkor ez c
költséget jelent számára.
Ha z készségek mellett nem jár iskolába, akkor keresete w0 ( z )  z , ha viszont vállalja a többlet iskolázást, akkor

w1 ( z )   0  1 z
keresethez jut. Tegyük fel, hogy  0  0 és 1  1 !  0 az iskolázás hatása, 1 pedig a készségek
hatása. Az első tényező független az egyén készségeitől (az iskolázás „tiszta” hatása), a második az
egyén készségeinek bérhozadéka. A két hatás ebben a felírásban egymást erősíti. Ezért az adott feltevések mellett a jobb képességű egyének várhatóan inkább választják az iskolába járást.
Keresetmaximalizáló egyénünk akkor dönt az iskolába járás mellett, ha a költség legfeljebb akkora,
mint a kereseti többlet:

w1  w0  c .
Tegyük fel, hogy egyénünk az egyenlőséggel is beéri. Ekkor (z-re kifejezve)

(0  1 z )  z  c ,
azaz

 0  z(1  1)  c .
Ez meghatározza a készség/képességnek azt a kritikus szintjét ( z  z ), ami alatt az egyén nem jár
iskolába (ami felett viszont iskolába jár):
*

z* 

c  0
.
1  1

Tegyük fel, hogy egyéneink egyenlő (fele-fele) arányban oszlanak meg a többlet iskolázást nem vállalók, valamint a többlet iskolázást vállalók között. Ekkor a gazdaság béreloszlása a következőképpen
fest:
(1) ábra helye
Képességek, önkiválasztás és kereset
Az átlagos bérek a következőképpen alakulnak. Az iskolába nem járó egyedek esetében:
5

A modell első részletes kifejtését lásd: Willis – Rosen (1979).
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w0 

c  0 6
.
2(1  1)

Az iskolába járó egyének átlagos bére:

w1   0  1

1  1  c   0 7
.
2(1  1)

Mivel 1  1 > 0 és c   0 > 0, ezért w1  w0   0 , tehát a két csoport közötti átlagos bérkülönbség
nagyobb, mint amekkora akkor lenne, ha csak az iskolázás közvetlen hatása érvényesülne. A megfigyelt kereseti különbség két tényezőnek tudható be. Egyrészt a többlet iskolázás nem csupán  0 többlet keresetet produkál, hanem – mint említettük – a képességeknek/ készségeknek is van kereseti hozadéka. Egy átlagos képességű ( z ) egyén, ha elvégzi az iskolát, akkor ahhoz az állapothoz képest, amikor nem jár iskolába

w1 ( z )  w0 ( z )  0  (1  1) z
kereseti többlethez jut. Másrészt: a két csoport átlagos képességei nem azonosak – a jobb képességű
egyének számára előnyös a többlet iskolázás - , a jobb képességűek választják a többlet iskolába járást,
ami növeli a bérkülönbségeket. Hogy ezt beláthassuk, írjuk fel az átlagos bérkülönbségeket:

w1  w0   0  (1  1)

c  0

 1 .8
2(1  1) 2

A jobb oldal első két tagja az iskolába nem járó átlagos képességű egyén többlet iskolázásának hozadéka. Azaz: ez az a kereseti többlet, amihez az átlagos képességű, iskolába nem járó egyén hozzájutna,
ha iskolába járna (tulajdonképpen: válasz a tényellentétes állításra), a harmadik tag pedig azt a hatást
mutatja meg, ami abból adódik, hogy a két csoport átlagos képességei/készségei nem azonosak – ez
tehát az önszelekció hatása. Megfordítva: ha az iskolázás többlet hozamát a két csoport képességeiben
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A minimális bér w0

 w0 ( z  0)  0 ; a maximális bér: w0  w0 ( z* ) 

w ( z  0)  w0 ( z * )
w0  0
.
2
7

A minimális bér

w1  w1 ( z * )   0  1

c  0
,
1  1

c  0
; a maximális bér w1  w1 ( z  1)  0  1 .
1  1

c  0
 
 c  0
w1 ( z * )  w1 ( z  1)  0
1
 1
 0  1 =  0  1 
=
 =
2
2(1  1) 2
2
2
 2(1  1) 2 
 c  0
 1 
 0  1 
 1
.
 2(1  1) 2(1  1) 

Az átlagos bér:
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  1  c  0
c  0
c  0
c  0
 1
w1  w0   0  1 1

  0  1 1
 1

2(1  1)
2(1  1)
2(1  1)
2(1  1) 2(1  1)
c  0

  0  1  (1  1)
2
2(1  1)
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mutatkozó különbség figyelembe vétele nélkül becsüljük meg – ami, tekintettel arra, hogy a képességek többnyire nem megfigyelhetők, nem ritka esemény -, akkor az iskolázás hatásának tudjuk be a
képességkülönbségek hatását is, azaz a tényleges bérelőnyt a valóságosnál magasabbnak gondoljuk. E
mérés eredményeképpen éppen 1 2 -vel becsülnénk túl az iskolázás bérhozamát.
A példa jól illusztrálja, hogy ha csupán a megfigyelt bérekre hagyatkozunk, akkor az eredmények
félrevezetőek lehetnek. Továbbá arra is utal, hogyan célszerű a szelekciós torzítás kezelése.
Megjegyezzük továbbá, hogy ha 1  1 , akkor a szelekció negatív lesz, vagyis a jobb képességű
egyének alacsonyabb oktatási szintet választanak. Ez akkor állhat fenn, ha a jobb képességű egyének
számára alacsonyabb iskolai végzettség is elegendő ahhoz, hogy bizonyos feladatokat elvégezzenek,
vagy – például az emberi tőke alapmodelljében elgondolva -, ha a jobb képességű egyének leszámítolási lába (szubjektív időpreferencia rátája) magasabb.
1.4. Becslési megfontolások9
Az oktatással kapcsolatos empirikus becslések leginkább az oktatási bérhozam vagy bérprémium megállapítását célozzák meg a fentebb látott kereseti függvény valamely változatának segítségével. A
hangsúly itt is az oksági összefüggések megállapításán van – rendszerint különféle regressziós technikák felhasználásával (IV és DID például).
A jelenleg leginkább népszerű RCM vagy POM10 megközelítés nyelvén fogalmazva, tisztázni kell,
hogy mi is az érdeklődésre számot tartó oksági összefüggés, hogy milyen kísérlettel lehetne az adott
oksági összefüggést megragadni, hogy milyen identifikációs stratégiát használunk, azaz hogyan használjuk fel a nem véletlen kiválasztással létre jött adatokat, végül, hogy milyen módon értékeljük az
eredményeket (a statisztikai érvényesség problémája).11
Ha a probléma elvileg identifikálható, akkor az ideális megoldás véletlen hozzárendeléses kísérlet
lenne. Azonban – mint korábban is láttuk – a társadalomtudományokban erre ritkán kerül sor. Emiatt a
már korábban többször is említett nehézségek lépnek fel (szelekció, endogenitás, szimultaneitás, etc.).
A kezelési probléma
A probléma a kezelési modellek nyelvén, és kétértékű kezelési változót feltételezve (jár iskolába, nem
jár iskolába) a következőképpen írható fel:

Di  {0,1} , i = egyén, D = a kezelési változó (nem jár, jár iskolába).

Yi . , kimeneti változó (egészségi állapot, kereset, elhelyezkedés, stb.)
Kérdés: Di befolyásolja-e Yi . -t? Másképpen: hogyan alakult volna adott egyén kimeneti változója
akkor, ha részt vett volna és akkor, ha nem vett volna részt a kezelésen. Adott egyénre a kimeneti változó megfigyelt értékei:
( )

{

( )
( )

.

9

Az alfejezetben erőteljesen támaszkodunk Angrist és Pischke (2009), Cameron és Trivedi (2005), valamint
Wooldridge (2002) munkájára.
10
Rubin Causal Model, Potential Outcome Model
11
Angrist és Pischke (2009) megállapítják, hogy léteznek olyan problémák, amelyek nem identifikálhatók (FUQ,
fundamentally unidentified question) p. 5.
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A megfigyelt kimenet ( Yi ) felírható a potenciális kimenet segítségével:

Yi  Y0i  (Y1i  Y0i ) Di .
A zárójelben lévő kifejezés (Y1i  Y0i ) az oksági hatás. Várhatóan a hatások egyénenként eltérőek
lennének. Ráadásul egyetlen egyénre sem tudjuk megfigyelni a két kimenetet (mindegyik vagy volt,
vagy nem volt kezelve). Ezért valamilyen átlagos hatás mérésére törekedhetünk csupán, ráadásul olyan
módon, hogy a kezelt és nem kezelt egyedek megfigyelt kimeneteit vetjük össze.
A megfigyelt átlagos kimenet és a kezelés a következőképpen kapcsolható össze (kezelési hatás itt:
ATE1 = average treatment effect ont the treated):

EYi | Di  1  EYi | Di  0  EY1i | Di  1  EY0i | Di  1  EY0i | Di  1  EY0i | Di  0
A bal oldal a megfigyelt átlagos kimeneti különbség: EYi | Di  1  EYi | Di  0
A jobb oldal első tagja a kezeltek átlagos kimeneti különbsége (a kezeltek kimenetének a különbsége
akkor, ha megkezelték őket mínusz ha nem kezelték volna meg őket, azaz a résztvevőkre vonatkozó
kezelési hatás
ATE1): EY1i | Di  1  EY0i | Di  1.
A jobb oldal második tagja a szelekciós torzítás (ha kezeltek és nem kezeltek kezelés nélküli kimenetei
különböznek):

EY0i | Di  1  EY0i | Di  0 .
A jobb oldal első tagja tehát az ATE1:

EY1i | Di  1  EY0i | Di  0 EY1i  Y0i | Di  1
=

.

Ehhez hozzáadódik (vagy ebből kivonódik) a szelekciós torzítás hatása (pl. kórházi kezeléses esetben
a kezeltek kezelés nélkül betegebbek, mint a nem kezeltek, tehát „induló” kimeneteik – mondjuk egészségi állapot - rosszabbak, negatív szelekciós torzítás; vagy: iskolába járók – iskolázás=kezelés - képességei jobbak, tehát pozitív szelekciós torzítás, ha a kimenet mondjuk az iskola bérhozama.)
Ha az egyéneket véletlen hozzárendeléssel soroljuk be a kezeltek és a nem kezeltek közé (Di = véletlen
hozzárendeléssel áll elő), akkor a szelekciós probléma elvileg megoldható, hiszen ekkor Di független
lesz a potenciális kimenettől. A véletlen hozzárendelés tehát annyit jelent, hogy a kezelt és a nem kezelt csoport kezelés nélküli átlagos kimenete egyenlő. Formálisan, az átlagos megfigyelt különbség:

EYi | Di  1  EYi | Di  0  EY1i | Di  1  EY0i | Di  0

.

Mivel:

EY0i | Di  1  EY0i | Di  0

,

ezért
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EYi | Di  1  EYi | Di  0  EY1i | Di  1  EY0i | Di  0  EY1i | Di  1  EY0i | Di  1,
továbbá:

EY1i | Di  1  EY0i | Di  1  EY1i  Y0i | Di  1  EY1i  Y0i .
Mint többször említettük, véletlen hozzárendelés a gyakorlatban ritkán lehetséges, de a kutatást célszerű úgy tervezni, hogy megkíséreljük ezt az állapotot közelíteni (kvázi kísérleti helyzet előállítása).
A regresszió az adott esetben is hasznos eszköz lehet. Tegyük fel, hogy a kezelési hatás minden egyénre nézve azonos, azaz konstans (  ):

(Y1i  Y0i )  

.

Konstans kezelési hatás esetén a következőképpen írható fel:

Yi    Di  i ,
ahol

  E (Y0i )
  (Y1i  Y0i )
i  Y0i  E (Y0i ).
 tehát a kezelés elmaradásakor várható kimenet (átlagos kimenet)
 pedig Y0i véletlen (random) tagja.
A feltételes várható érték kezelési státuszonként a következő:

EYi | Di  1      Ei | Di  1

EYi | Di  0    Ei | Di  0

,

.

Ekkor a megfigyelt átlagos kimeneti különbség:

EYi | Di  1  EYi | Di  0    Ei | Di  1  Ei | Di  0

,

ahol

 a kezelési hatás,
Ei | Di  1  Ei | Di  0
pedig a szelekciós torzítás.
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A szelekciós torzítás tehát statisztikailag nem más, mint a regresszió hibatagja és Di közötti korreláció. Minthogy a hibatagok várható értékének különbsége

Ei | Di  1  Ei | Di  0  EY0i | Di  1  EY0i | Di  0 ,
ezért a korreláció a nem kezelés esetén a két csoport várható potenciális kimeneteinek a különbségét
mutatja.
Szelekciós torzítás tehát itt (is) akkor merül fel, ha a két csoport kezelés nélküli kimenetei különböznek. Kórházi kezeléses példában például ez azt jelenti, hogy a kezeltek kezelés nélküli egészségi állapota rosszabb, mint a nem kezelteké (negatív szelekciós torzítás), munkanélküliek képzése esetén pedig a kezeltek (képzésben részt vett munkanélküliek) elhelyezkedési esélye a képzés nélkül is magasabb lehet (pozitív szelekciós torzítás).
Ha Di esetén a véletlen hozzárendelés teljesül, akkor a szelekciós torzítás eltűnik (várható értéke
zérus, a két csoport hibatagjai várható értékének különbsége nulla).
A regressziós elemzésbe egyéb kontrollváltozók is bevonhatók:

Yi    Di  X i'   i .
Ha a kontrollváltozók nem korrelálnak a kezelési változóval ( Di ), akkor nem befolyásolják  becsült
értékét. Viszont javíthatják a becslés pontosságát, csökkenthetik a becslés standard hibáit, és lehetséges, hogy becslés magyarázó ereje is javul.
Regressziós elemzés és oksági értelmezés
Ha a véletlen hozzárendelés megoldható, akkor – mint láttuk – a regressziós becslés oksági kapcsolatként értelmezhető. Többnyire azonban a regressziót megfigyelt adatokon futtatjuk. Ekkor az oksági
interpretáció nem feltétlenül áll fenn. Nézzük meg először a regressziós becslés néhány tulajdonságát.
Különösen a munkagazdaságtanban rendszerint az egyéni körülmények statisztikai elemzésén van a
hangsúly. Ezen belül azokon a különbségeken, amelyek az egyének gazdasági helyzetében mutatkoznak. Ezeknek a különbségeknek a jelentős része véletlenszerű. De az átlagos egyénre nézve mégis
gyakran szisztematikus és jól magyarázható eltéréseket találhatunk.
Hogy ezek az eltérések okságiak-e vagy sem, az megint más kérdés. Például ha a magasabb iskolai
végzettség magasabb jövedelemben jelenik is meg, nem biztos, hogy az előbbi okozza az utóbbit, de a
statisztikai prediktív erő kétségtelen. Ezt az előrejelzési képességet röviden a CEF-fel – feltételes várható értékek függvényével – ragadhatjuk meg.
Folytonos Yi változó és Xi magyarázó változó esetén, és ha a Yi feltételes sűrűsége Yi  t -ben:

fY ( t | X i  x ) ,
a feltételes várható érték függvénye (CEF):

EYi | X i  x   tfY (t | X i  x)dt .
Például ha a függő változó log kereset, a magyarázó változó az iskolai végzettség, akkor a CEF az
egyes iskolai végzettségi fokozatokhoz tartozó átlagos log keresetet mutatja meg.
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A CEF fontos kiegészítője, hogy adott változó feltétel nélküli várható értéke egyenlő a feltételes várható érték feltétel nélküli átlagával, azaz:

EYi   E EYi | X i  ,
ahol a külső várható értéknél az X eloszlását használjuk. A törvény fontosságát az adja meg, hogy az
adott véletlen változót két részre bontja, a CEF-re és egy speciális tulajdonságokkal rendelkező
reziduumra:

Yi  EYi | X i    i ,
ahol  i várható értéke független Xi –től, azaz E i | X i   0 , tehát  i korrelálatlan Xi bármely függvényével. A tétel tehát azt mondja ki, hogy bármely véletlen változó két részre bontható. Egyrészt a
CEF-re, tehát arra a részre, amit Xi megmagyaráz, valamint egy további tényezőre, ami Xi bármely
függvényével korrelálatlan.
E tulajdonságból fakad a CEF előrejelzési tulajdonsága. Ez nem más, mint hogy a CEF Yi legjobb
előrejelzője adott Xi mellett, mert kielégíti a MMSE (minimális átlagos hibanégyzet) kritériumot.
Legyen m( X i ) X i bármely függvénye. A CEF





E Yi | X i   arg min E (Yi  m( X i )) 2 ,
m( X i )

tehát a CEF adott X i mellett Yi MMSE prediktora.
A CEF utolsó tulajdonságát – amely mind a két előző tulajdonsággal összefügg – az ún. ANOVA tétel
tartalmazza:

V (Yi )  V ( EYi | X i )  EV (Yi | X i ),
ahol V (.) szórás, V (Yi | X i ) pedig Yi (adott X i melletti) feltételes szórása. A tétel tehát azt mondja
ki, hogy Yi szórása két tényező összege: a feltételes várható érték szórásáé és a feltételes szórás várható értékéé.
A három tulajdonságról érdemes megjegyezni, hogy egyikük teljesüléséhez sem szükséges a lineáris
CEF feltevése.
Lineáris regresszió és a CEF
A lineáris regresszió – azaz a hibák négyzetének várható értékét minimalizáló „vonal” – és a feltételes
várható értékek függvénye közötti kapcsolat legalább háromféle módon értelmezhető.
Az első, a lineáris feltételes várható érték függvény (CEF) tétele. Ha a CEF lineáris, akkor a népesség
regressziós függvénye is az. Ez a klasszikus statisztikai érvelés. A lineáris CEF itt az együttes normális eloszlás feltevéséből következik (a függő és a magyarázó változók együttesen normális eloszlásúak). Ez a gyakorlatban nyilván ritkán teljesül, ezért a tétel empirikus relevanciája korlátozott.
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A második, a legjobb lineáris prediktor tétele. Az X i  függvény y i - adott X i mellett előállítható legjobb lineáris prediktora (a MMSE – a hibák négyzetének minimális várható értéke értelemben).
Azaz ahogyan a CEF a függő változó adott magyarázóváltozó-értékek mellett előálló legjobb
prediktora bármely Xi függvényt tekintve, a népesség regressziós egyenlete a legjobb, amit előállíthatunk bármely lineáris függvényt tekintve.
'

'

Végül, a regressziós CEF (feltételes várható érték függvény) tétele. Az X i  függvény a CEF (azaz:
'

EYi | X i  ) legjobb lineáris megközelítését adja a MMSE értelemben. Vagyis:

  arg min E{(EYi | X i   X 'i b) 2 }
b

A második értelmezés tehát azt mondja ki, hogy a regresszió a függő változó legjobb lineáris
prediktora; a harmadik pedig azt, hogy még ha CEF nem lenne is lineáris, a regresszió a CEF legjobb
lineáris megközelítését adja. Az utóbbi megfogalmazás lehetővé teszi a lineáris regresszió alkalmazását akkor is, ha nem tudjuk a pontos statisztikai kapcsolatot megfogalmazni. Ez persze azt is jelenti,
hogy nem a függő változó egyes értékeinek előrejelzésére koncentrálunk, hanem a függő változó adott
magyarázó változók mellett megvalósuló eloszlására.
Telített modellek
A telített (szaturált) regressziós modellek olyan regressziós modellek, amelyekben csak diszkrét magyarázó változók vannak, s amelyekben a modell jobb oldalán a magyarázó változók összes értékének
egy-egy változó felel meg.
Például: egy magyarázó változó:

y i    D
D = van főiskolai végzettsége.
Lehetséges, hogy ez az egy magyarázó változó sok értéket vesz fel. Például: iskolai végzettség:
si  0,1,2,....., , azaz az egyén iskolai végzettsége  diszkrét értéket vehet fel. Ekkor a telített regressziós modell:

yi    1d1i   2d 2i  .........   di ,
ahol d ji  1si  j ,  j pedig a j-edik iskolázási szint hatása, azaz

 j  E yi | si  j   Eyi | si  0,
és

  Eyi | si  0 .
A telített regressziós modell teljesen kielégíti a CEF feltételeit, mert a CEF a kétértékű regresszorok
lineáris függvénye. (Telített modell esetén ráadásul a kétértékű függő változós modellek megbecsülhetők OLS-sel)

15

Ha két magyarázó változónk van – egy kétértékű változó, ami a főiskolai végzettséget, egy pedig, ami
a nemet jelezi -, akkor a telített modell úgy írható fel, hogy jobb oldalán szerepel egy konstans, a két
dummy és a két dummy szorzata. A két dummy paramétere: fő hatás, a szorzat paramétere: interakciós
hatás.
Tegyük fel, hogy x1i = főiskolát végzett; x 2 i = nő. A CEF – a két adott változó mellett – a következő
négy értéket veszi fel:

Eyi | x1i  0, x2i  0

E yi | x1i  1, x2i  0
E yi | x1i  0, x2i  1
Eyi | x1i  1, x2i  1

A hatások a következőképpen is felírhatók:

Eyi | x1i  0, x2i  0  
Eyi | x1i  1, x2i  0    1

Eyi | x1i  0, x2i  1    
Eyi | x1i  1, x2i  1    1    1 .
Azaz

Eyi | x1i , x2i     1x1i  x2i  1( x1i , x2i ) .
Ekkor a telített regressziós egyenlet:

yi    1x1i  x2i  1( x1i , x2i )   i .
Ha az iskolai végzettség változója  iskolai végzettségi szintet vesz fel, akkor ebben az esetben a telített modell  iskolai végzettségi fő hatást, egy nemre vonatkozó fő hatást, valamint  nem*iskolai
végzettség interakciót tartalmaz




j 1

j 1

yi      j d ji  x2i    j (d ji x2i )   i .
Az interakciós változók együtthatója (  j ) azt mutatja meg, hogy milyen mértékben befolyásolja a
nem az egyes iskolai végzettségi szintek hatásait. A CEF ebben az esetben 2(  +1) értéket tartalmaz, a
regresszió pedig ennyi paramétert.
Végül, fontos megjegyezni, hogy a telített modell tökéletesen illeszkedik a CEF-hez függetlenül y i
eloszlására. Ez egyaránt igaz lineáris valószínűségi modellre, valamint korlátozott függő változós modellekre (logit, probit).
Regresszió és okság
A CEF oksági, ha rögzített vonatkoztatási népesség mellett az átlagos potenciális kimenetek (POM)
különbségeit írja le.
16

Empirikus példaként megemlíthetjük a keresetek és az iskolázottság közötti oksági kapcsolatot, amely
azt mutatja meg, hogy az átlagos egyén (az egyén átlagosan) mennyit keresne, ha 1. egy teljesen kontrollált környezetben megváltoztatnánk iskolai végzettségét, vagy 2. ha az egyének véletlenszerűen
váltogatnák iskolai végzettségüket. Ezt a gyakorlatban a kísérlet biztosítja.
Ahogyan korábban tárgyaltuk, a kísérletek teszik lehetővé, hogy az oksági változó független legyen a
potenciáli kimenetektől, s így a csoportok ténylegesen összehasonlíthatók lesznek.
CIA – a feltételes függetlenség feltevése
A fentieket általánosítjuk most arra az esetre, amikor az oksági változó két értéknél többet vehet fel,
illetve számos kontrollváltozó szerepel a modellben. Ehhez szükséges a CIA feltevés, ami lehetővé
teszi, hogy a regressziós paraméterbecsléseket okságilag értelmezzük.
A CIA feltevést gyakran a megfigyelt változók szerinti szelekciónak (selection on observables) is nevezik (egyéb elnevezése: ignorable treatment).
Visszatérve a POM problémára, valamint az iskolába járásra, vegyük a következő problémát:

y1i ha Ci  1

yi 

y0i ha Ci  0 ,
ahol y a kereset C főiskola vagy nem főiskola. Egyénünk tehát a fenti kétféle jövedelemre számíthat(ott volna), ha megy, illetve nem megy főiskolára.
A megfigyelt kimenet a POM megközelítést alkalmazva felírható:

yi  y0i  ( y1i  y0i )Ci .
De egyszerre a két kimenet nem figyelhető meg, vagy egyiket, vagy másikat tudjuk megfigyelni. A
korábban alkalmazott eljárást felelevenítve:

Eyi | Ci  1  Eyi | Ci  0  Ey1i | Ci  1  Ey0i | Ci  1  Ey0i | Ci  1  E y0i | Ci  0.
Felhasználva, hogy

Ey1i | Ci  1  Ey0i | Ci  1  Ey1i  y01 | Ci  1,
tehát:

Eyi | Ci  1  Eyi | Ci  0  Ey1i  y01 | Ci  1  Ey0i | Ci  1  Ey0i | Ci  0 .
A bal oldal: megfigyelt átlagos kimeneti különbség: E yi | Ci  1  E yi | Ci  0;
A jobb oldal első tagja: a kezeltek átlagos kezelési hatása (average treatment effect on the treated,
ATE1):

Ey1i  y01 | Ci  1 .
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A jobb oldal második és harmadik tagja a szelekciós torzítás (ez nulla lenne, ha a két csoporthoz tartozók ugyanannyit keresnének, ha csak a középiskolát végezték volna el):

Ey0i | Ci  1  Ey0i | Ci  0.
Ha a szelekciós torzítás pozitív, akkor a megfigyelt kimenetek különbségei túlbecsülik az iskolázás
„tényleges” hatását.
A CIA lényege, hogy feltesszük, a megfigyelt változókra kondicionálva a szelekciós torzítás eltűnik:

 y0i , y1i 

 Ci | X i .

Ekkor adott (kondicionáló) magyarázó változók mellett a megfigyelt átlagos keresetek iskolai végzettség szerinti különbségei okságilag értelmezhetőek. Azaz ekkor azt gondoljuk, hogy az alábbi összefüggés egyúttal oksági összefüggés (és nincs jelen szelekciós torzítás) is:

Eyi | X i , Ci  1  Eyi | X i , Ci  0  Ey1i  y0i | X i  .
Általánosabban, ha
( ),
ahol y azt a potenciális keresetet jelzi, amit i egyén s iskolai végzettség mellett elérhet, és ha

bármely s mellett, akkor Xi-re kondicionálva egy évnyi iskolázás átlagos oksági hatása
[ ( )

(

],

)

négy évnyi iskolázottságé
[ ( )

(

].

)

Noha csak az aktuális iskolai végzettségek kimeneteit tudjuk megfigyelni, a CIA feltevés következtében ez oksági hatásként értelmezhető. Azaz bármely s = si -re fennáll, hogy
[

]

[

]

[ ( )

(

)

].

A fenti formulával jellemzett probléma egyszerű regresszióval mérhető. Vagy feltesszük, hogy s
lineáris függvénye, és hogy egy additív hibatagot leszámítva azonos mindenki esetében, s ekkor a
függvény egyszerű lineáris regresszióval becsülhető. Egy másik lehetséges eljárás, hogy feltesszük,
nem azonos minden egyénre nézve, és hogy s-nek nem lineáris függvénye. Ekkor is lehetséges, hogy a
problémát lineáris regresszióval becsüljük, és az eredményt úgy interpretáljuk, mint a specifikus egyéni eltérések súlyozott átlagát. Az első eljárást követve, a lineáris és konstans oksági hatást mérő modellünk például a következőképpen festhet:
( )

,

ahol
s-nél azért hiányzik az i index, mert az egyenlet azt mutatja meg, mennyit keresne egy-egy egyén s bármely értéke mellett (nem csak a megfigyelt si mellett). Ha
a fenti egyenletbe behelyettesítjük a megfigyelt iskolai végzettséget, akkor
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.
Ha a CIA feltevés fennáll megfigyelt magyarázó változók esetén, akkor - a potenciális kereset
véletlen tagja – két részre bontható: a megfigyelt változókra és a hibatagra (vi):
.
a népességre jellemző regressziós együtthatók vektora, amelyre igaz, hogy

ahol
[

]

.

A CIA feltevés következtében:
[ ( )

]

[ ( )

]

[

]

.

A lineáris oksági modell reziduuma ( ) a fentiek miatt nem korrelál sem s-sel, sem az X-ekkel, ezért
regressziós együttható oksági hatásként értelmezhető. Az egyenletünk:
.
Instrumentális (IV) becslés
Minthogy az instrumentális változókkal összefüggő statisztikai technológia ma már minden bevezető
jellegű ökonometria tankönyvben szerepel, ezért az IV eljárást, valamint a hozzá kapcsolódó 2sls becslőfüggvényt ismertnek vesszük, s itt csak röviden felelevenítjük azt a néhány sajátosságot, amelyek az
oksági hatás identifikációjához szükségesnek tűnnek.
Induljunk ki ismét abból, hogy a potenciális kereset az iskolai végzettség függvényében a következőképpen Tegyük fel továbbá, hogy van olyan változónk, amit képességnek nevezünk, A-val jelölünk, és
ami lehetővé teszi az oksági összefüggés identifikációját a CIA (elhanyagolható kezelés, megfigyelt
változók szerinti szelekció) keretben. írható fel:
( ),
és hogy
( )
Ekkor
,
ahol a népességre vonatkozó regressziós együtthatók vektora, és pedig definíció szerint nem
korrelálnak. Feltesszük, hogy a képesség az egyetlen ok, ami miatt és az iskolai végzettség ( ) korrelál, következésképpen
[
Ha

]

.

-t beillesztjük a kereseti egyenletbe, akkor
,
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így ismét lineáris oksági modellt kapunk. Az egyenlet hibatagja a potenciális kimenet véletlen tagja, és
feltettük, hogy a hiba nem korrelál az iskolai végzettséggel. Ha a feltevés helyes, akkor a fenti egyenletet a népességre becsülve, megkapjuk a megfelelő és okságilag értelmezhető paramétereket.
A becslési nehézség elsődlegesen amiatt jelentkezik, hogy a képességeket nem tudjuk megfigyelni.
Ekkor szükséges egy olyan változó (instrumentum, instrumentális változó, ), amely korrelál az iskolai végzettséggel, de nem korrelál a függő változót (kereset) meghatározó egyéb tényezőkkel. Másképpen: szükség van egy olyan instrumentumra, amely sem a fenti egyenlet hibatagjával, sem pedig a
képességekkel nem korrelál. Ezt a feltételt kizárási korlátozásnak nevezzük, mert az instrumentum az
adott oksági modellből ki van zárva. A kizárási korlátozást figyelembe véve:
(
(

)
)

(
(

)
⁄ ( )
)
⁄ ( )

.

Szavakkal: a keresett együttható nem más, mint két, a népességre értelmezett regresszió hányadosa. A
számlálóban az függő változót és magyarázó változót magában foglaló regresszió (ezt redukált
formának is nevezik), a nevezőben pedig az függő változót és magyarázó változót magában foglaló regresszió (első fokozatnak is nevezik) szerepel. Az IV esztimátor a fenti kifejezés mintákra értelmezett változata.
Másképpen, ahhoz hogy -t oksági hatásként értelmezhessük az adott kontextusban, két feltétel fennállása szükséges. Először: gyakoroljon egyértelmű hatást -re (első fokozat). Másodszor, és
között csak az első fokozatban álljon fenn összefüggés (kizárási korlátozás).
A probléma megoldásának technológiája nem bonyolult. Együtthatóiban lineáris modellek esetén a
klasszikus becsléskor feltesszük, hogy a magyarázó változók exogének, azaz nem korrelálnak a hibataggal. Ha ez nem így van, akkor a modellben endogenitás lép fel – az oksági összefüggés nem identifikálható. A probléma többféleképpen kezelhető, az egyik éppen az instrumentális változós (IV) becslés. Általános eset:

Yi  X   i .
Ahol függő változó az eredményváltozó (kereset). Tegyük fel, hogy egy vagy több magyarázó változó
korrelál a hibataggal. Például ha logbér = f(iskolai végzettség), akkor a hibatag a meg nem figyelt
képességek hatását is tükrözi, ami nem független az iskolai végzettségtől, ezért az ols-sel becsült
együttható értéke torzított lesz. Ebben az esetben tehát az iskolai végzettség endogén.
Az eljárás lényege olyan változó(k) (instrumentális változó(k)) alkalmazása, amely(ek) nem korrelálnak a hibataggal, korrelálnak az endogén regresszorral, és nincsenek közvetlen hatással a kimeneti
(eredmény) változóra. Azaz Z i instrumentális változóra fennáll, hogy:

Z i   i és Zi korrelál Xi –vel.
Tegyük fel, hogy az egyenlet jobb oldalán egyetlen endogén regresszor található, továbbá van egy
vagy több instrumentumunk. Az egyenlet:

Yi  X   0  1 X 1i   i .
Tegyük fel továbbá, hogy van egy másik egyenletünk, amelynek függő változója az endogén
regresszor, jobb oldali változói pedig az instrumentumok

X i  Z   0   1Z1i   2 Z 2i  i .
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A fenti egyenletből megkapjuk X̂ i -t, azaz az endogén változó(k) előrejelzett értékeit. S ezt illesztjük
be az eredeti egyenletbe:

Yi  X   0  1 Xˆ 1i  i .
Ez az IV módszer, 1 torzítatlanul becsli az oksági hatást, a sztenderd hibák kiszámítása különbözik az
ols becsléstől, a becslőfüggvény 2sls – ez produkálja a megfelelő sztenderd hibákat.
Hasonló logikára épül, bár a becslési technológiai némileg más, az ún. kontrollfüggvény megközelítés
(CF vagy CFA). Az első fokozatban ugyanazt a regressziót futtatjuk le, csak nem az előrejelzett értékeket, hanem a reziduumot nyerjük ki:

X i  Z   0   1Z1i   2 Z 2i  i

ˆ  X i  Zˆ ,
majd:

Yi   0  1 X 1i  ˆi  i .
1 torzítatlanul becsli az oksági hatást. Ekkor az endogenitást egy pótlólagos regresszor (a kontrollfüggvény) beiktatásával kezeltük, amelynek hatására a korábban endogén változó egzogén lett. ols-sel
becsülve az együtthatók paraméterbecslése konzisztens és torzítatlan, továbbá az eredmény ugyanaz,
mint az előző példában a 2sls becslés. Az egyenlet ols-sel becsült paraméterbecsléseit kontrollfüggvény paraméterbecslésnek nevezik. Ha a kezelési (endogén) változó kétértékű, akkor az első fokozatban probit becslés, és egyébként a történet ugyanaz, mint Heckman (1979) kétlépéses becslése (csak itt
nem az önszelekció, hanem az endogenitás miatt használjuk az eljárást – részletesen lásd 2.1. pont)
Jó instrumentum feltalálása nem egyszerű. Ha az iskolázási döntések modelljében vagyunk, akkor
kiindulhatunk abból, hogy a költségek és a hasznok befolyásolják az oktatási beruházást. Ekkor az
instrumentum esetleg feltalálható azokban a költségkülönbségekben, amelyek eltérő – és a képességektől függetlenül változó - hitelezési, illetve támogatási politikákkal függhetnek össze.
1.5. Empirikus példák
Az iskolai végzettség és a foglalkozás illeszkedése
A kereseti függvény és a bérhozam alkalmas eszköz lehet az iskolai végzettség és a foglalkozás illeszkedésének vizsgálatára. Ez különösen aktuális empirikus kérdés azokban a gazdaságokban, ahol a
felsőoktatás expanziója (a felsőfokú oktatás kibocsátásának növekedése) következett be. Feltesszük,
hogy az egyes foglalkozásokban különböző iskolai végzettségű munkavállalók alkalmazhatók. Feltesszük, hogy a foglalkozások iskolai végzettségi követelményeinek leginkább megfelelő munkavállalók magasabb, a kevésbé megfelelő munkavállalók pedig alacsonyabb bérhozamhoz jutnak.
Gottschalk és Hansen (2003) modelljének felhasználásával a probléma a következőképpen elemezhető. A szerzők abból indulnak ki, hogy a munkahelyek iskolai végzettségi követelményeinek és a munkavállalók iskolai végzettségének egymáshoz igazodása alkalmas eszköz a növekvő mértékben munkaerőpiacra lépő diplomások relatív helyzetének vizsgálatára. A munkahelyek iskolai végzettségi követelményei ugyanakkor közvetlenül nem vizsgálhatók. A foglalkozások iskolai végzettségi követelményei viszont meghatározhatók az adott foglalkozásban a felsőfokú végzettségű munkavállalóknak
fizetett bérprémium segítségével. Azok a foglalkozások tekinthetők felsőfokú végzettséget igénylő
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foglalkozásoknak, amelyekben a munkáltatók felsőfokú végzettségű munkavállalóiknak érzékelhető
bérprémiumot fizetnek. Nem felsőfokú végzettséget igénylő foglalkozásokban a felsőfokú végzettségű
munkavállalók viszont nem jutnak érzékelhető bérelőnyhöz. Ha a felsőfokú végzettséget igénylő foglalkozások száma nő, és ha a felsőfokú végzettséget igénylő foglalkozásokban a munkáltatók a korábbinál több felsőfokú végzettségű munkavállalót alkalmaznak, akkor egyre több felsőfokú végzettségű
munkavállaló dolgozik felsőfokú végzettséget igénylő foglalkozásban, azaz a felsőfokú végzettségű
munkavállalók iskolai végzettségének és foglalkozásának illeszkedése javul.
Adatbázis és módszer
A minták a Foglalkoztatási Hivatal bértarifa-felvételeinek a magyar foglalkoztatottakra reprezentatív
nagymintás éves felmérései, az 1994-2004 időszakban. A felsőfokú és középfokú végzettségű munkavállalók mintáit használjuk. Az iskolai végzettség a munkavállaló legmagasabb iskolai végzettsége.
Középfokú végzettség: gimnázium, szakközépiskola, technikum; felsőfokú végzettség: főiskola, egyetem és doktori végzettség.
Az iskolai végzettség és a foglalkozás illeszkedését a felsőfokú végzettségű munkavállalók közül a
felsőfokú végzettséget igénylő foglalkozásokban dolgozók arányával jellemezzük. Minél magasabb ez
az arány, annál jobb a felsőfokú végzettségű munkavállalók iskolai végzettségének és foglalkozásának
az illeszkedése. A mutató előállításához mindenekelőtt meg kell határoznunk a felsőfokú végzettséget
igénylő foglalkozásokat. Felsőfokú végzettséget igénylő foglalkozásnak azt a foglalkozást tekintjük,
amelyben a munkáltató hajlandó a felsőfokú végzettségű munkavállalóknak érzékelhető bérprémiumot
fizetni. A követett eljárás röviden a következő. Először kiválasztjuk a felső- és középfokú végzettségű
munkavállalókat. Rögzítünk egy bérprémium-küszöböt, amit a felsőfokú végzettséget igénylő foglalkozások meghatározására használunk. Azokat a foglalkozásokat tekintjük felsőfokú végzettséget
igénylő foglalkozásoknak, amelyekben a felsőfokú végzettségű munkavállalók a középfokú végzettségű munkavállalókhoz képest legalább az adott küszöbnek megfelelő többlet bért kapnak. Ezt a (rögzített) küszöböt 44%-ban határozzuk meg, ami az 1994-ban a felsőfokú végzettségű munkavállalók középfokú végzettségűekhez képest realizált átlagos bérprémiuma. A küszöböt a közép- és felsőfokú
végzettségű munkavállalók 1994-es mintájára lefuttatott egyszerű minceri keresleti egyenlet (és ols
becslőfüggvény) segítségével állítottuk elő (függő változó: bruttó havi kereset és a kereseten kívüli
éves juttatások tizenketted részének természetes alapú logaritmusa, magyarázó változók: iskolaivégzettség dummy (felsőfokú végzettség=1, középfokú végzettség=0), nem, számított munkaerő-piaci
gyakorlat (években) és négyzete. A minimális bérelőny tehát az iskolai végzettség együtthatójának
1994-re becsült átlagos értéke. Minden évben ezt a küszöböt tekintjük irányadónak a felsőfokú végzettséget igénylő foglalkozások meghatározására. A foglalkozásokat háromjegyű FEOR-kód alapján
definiáljuk, majd kiválasztjuk azokat a foglalkozásokat, amelyek elemszáma legalább 100. Minden
kiválasztott foglalkozásra és minden évre ugyancsak lefuttatjuk a fenti bérregressziókat. Az iskolai
végzettség változójának becsült együtthatója alapján a foglalkozásokat besoroljuk a felső-, illetve középfokú végzettséget igénylő foglalkozások közé. Nem szignifikáns paraméterbecslés esetén megvizsgáljuk, hogy a foglalkozásokban mekkora a felsőfokú végzettségű foglalkoztatottak aránya, s ha eléri a
90%-ot, akkor ezeket a foglalkozásokat is felsőfokú végzettséget igénylő foglalkozásoknak tekintjük.
Az eljárást az összes foglalkozás mellett az üzleti és a költségvetési szektorra külön-külön megismételjük. A költségvetési szektor az állami és az önkormányzati költségvetési intézményeket foglalja magában.
Eredmények
A legfontosabb eredményeket az alábbi ábrában foglaljuk össze. Az ábrán az illeszkedési mutató (a
felsőfokú végzettségűek közül a felsőfokú végzettséget igénylő foglalkozásokban dolgozók aránya)
mellett további három indikátor is szerepel. Az első felsőfokú végzettségű munkavállalók aránya, ami
azt mutatja meg, hogyan változott a kiválasztott sokaságban (felső- és középfokú végzettségű munkavállalók) a felsőfokú végzettségű foglalkoztatottak relatív súlya. A második a felsőfokú végzettségűek
bérprémiuma, amit mintáinkból a már ismertetett kereseti regressziók segítésével számítottunk ki, s
technikailag nem más, mint az iskolai végzettség együttható-becslésének százalékos formára alakított
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értéke, s úgy értelmezhető, mint az átlagos felsőfokú végzettségű munkavállaló átlagos középfokú
munkavállalóhoz viszonyított (a nem és a potenciális munkaerő-piaci gyakorlat hatásától megtisztított)
bérelőnye. Magas, illetve növekvő bérprémium arra utal, hogy a munkáltatók a felsőfokú végzettségű
munkavállalók megszerzéséért magas, illetve egyre magasabb relatív bért hajlandók fizetni. A harmadikból az olvasható ki, miképpen alakult mintáinkban a felsőfokú végzettségű foglalkoztatottak aránya. Végül a negyedik mutató a felsőfokú végzettséget igénylő foglalkozások aránya, ami arra ad választ, hogy az adott foglalkozások körében a munkáltatók relatíve hány foglalkozásban hajlandók a
felsőfokú végzettségűek számára magas (legalább az itt használt bérprémium-küszöbnek megfelelő)
bérprémiumot fizetni. Az ábrában másodfokú polinommal kisimított adatok szerepelnek.
A felsőfokú végzettségűek iskolai végzettségének-foglalkozásának illeszkedése, a felsőfokú végzettségű munkavállalók aránya, a felsőfokú végzettségűek bérprémiuma, valamint a felsőfokú végzettséget igénylő foglalkozások aránya, 1994-2004 (%)
A. Az egész gazdaság
(2) ábra helye
B. Üzleti szektor
(3) ábra helye
C. Költségvetési szektor
(4) ábra helye
Az egész gazdaságra nézve azt látjuk, hogy a négy mutató értéke az időben növekszik. Az illeszkedési
mutató (a felsőfokú végzettségűek közül felsőfokú végzettséget igénylő foglalkozásokban dolgozók
aránya) az 1994-ben mért 41 százalékról 89 százalékra emelkedik. A vizsgált sokaságban (közép és
felsőfokú végzettségű foglalkoztatottak) a felsőfokú végzettségű foglalkoztatottak induló aránya 32,
2004-ben már 40 százalék. A felsőfokú végzettségűek bérelőnye 53-ról 87 százalékra nő. Végül a
felsőfokú végzettséget igénylő foglalkozások aránya 18 százalékponttal (25 százalékról 43 százalékra)
emelkedik.
Az üzleti szektorban az egész gazdasághoz hasonló tendenciákat figyelhetünk meg, de a változások
dinamikája eltérő. Az illeszkedést jelző mutató induláskori értéke magasabb (58 százalék), végső értéke pedig alacsonyabb (79 százalék), és 2001-től már nem növekszik érzékelhetően. A szektorban minden egyes időpontban az átlagosnál alacsonyabb a diplomások aránya. 1994-ben a vizsgált sokaság
nagyjából negyede rendelkezik felsőfokú végzettséggel. Ez az arány 1994 és 1999 között gyakorlatilag
változatlan, és későbbiekben is csupán mérsékelten emelkedik (25-ről 28 százalékra). Az üzleti szektorban foglalkoztatott felsőfokú végzettségű munkavállalók bérprémiuma minden évben magasabb az
átlagosnál; 1994 és 2001 között az érték folyamatosan emelkedik, majd magas szinten stabilizálódik.
A felsőfokú végzettséget igénylő foglalkozások aránya 1994-1999 között az átlagosnál magasabb, a
későbbi időpontokban alacsonyabb. E foglalkozások aránya 1994 és 2000 között viszonylag lassan
növekszik (az induló érték 27, a 2000. évben mért érték pedig 26 százalék), majd ugyancsak stagnál,
illetve csökken.
A költségvetési szektorban a négy mutató közül három dinamikusabban változik, mint az egész gazdaságban, az üzleti szektorral összevetve pedig eltérő értékeket mutat. A leglátványosabb az illeszkedési
mutató (a felsőfokú végzettségűek közül felsőfokú végzettséget igénylő foglalkozásokban dolgozók
aránya) javulása: a vizsgált időszakban 25 százalékról 94 százalékra - azaz 69 százalékponttal – emelkedik. Az üzleti szektorhoz képest a mutató 1999-ig alacsonyabb, a későbbiekben pedig magasabb
értékeket vesz fel. A legkisebb változás a felsőfokú végzettségűek arányában figyelhető meg: 1994ben a vizsgált sokaság 53, 2004-ben 57 százaléka rendelkezik felsőfokú végzettséggel. A költségvetési
szektorban mért arány minden egyes évben legalább kétszerese az üzleti szektor megfelelő értékeinek.
A felsőfokú végzettségű munkavállalók bérprémiuma az időszakban durván kétszeresére nő (33-ról 66
százalékra). Az üzleti szektorhoz képest a bérprémium igen alacsony, bár a költségvetési szektorban
foglalkoztatott felsőfokú végzettségűek „lemaradása” az időszak vége felé mérséklődik. A felsőfokú
végzettséget igénylő foglalkozások aránya az egész időszakban gyorsan emelkedik, a felsőfokú vég23

zettségű munkavállalók induláskor a foglalkozások negyedében, az időszak végén már kétharmadában
jutnak érzékelhető bérelőnyhöz. Az illeszkedési mutatóhoz hasonlóan az üzleti szektorhoz viszonyítva
a költségvetési szektorban a felsőfokú végzettséget igénylő foglalkozások aránya az időszak első éveiben (1994-1997) alacsonyabb, a későbbiekben magasabb értékeket vesz fel.
Az illeszkedés megfigyelt változása kétféle módon mehet végbe. Egyfelől változhat a felsőfokú végzettséget igénylő foglalkozásokban alkalmazott felsőfokú végzettségű foglalkoztatottak aránya. Ez azt
jelenti, hogy adott felsőfokú végzettséget igénylő foglalkozásokban a munkáltatók egyre inkább/kevésbé alkalmaznak felsőfokú végzettségű egyéneket. Másfelől változhat a felsőfokú végzettséget igénylő foglalkozások száma. Ekkor a munkáltatók egyre több/kevesebb foglalkozást tekintenek
olyannak, amelyek felsőfokú végzettséget igényelnek, azaz amelyekben a felsőfokú végzettségű munkavállalók érzékelhető bérprémiumhoz jutnak. Az első tényezőt allokációs, a másodikat átsorolási
hatásnak nevezhetjük. A kétféle hatást tényezőkre bontás segítségével kíséreljük meg azonosítani.
Az illeszkedési mutató (a felsőfokú végzettségűek közül felsőfokú végzettséget igénylő foglalkozásokban dolgozók aránya) két időpont közötti változását bontjuk tényezőkre. Legyen pt  nt p t , ahol a
p a felsőfokú végzettségűek közül felsőfokú végzettséget igénylő foglalkozásokban dolgozók aránya,
n a felsőfokú végzettséget igénylő foglalkozások száma, p a felsőfokú végzettséget igénylő foglalkozásokban dolgozó felsőfokú végzettségű munkavállalók átlagos aránya, t pedig időpont (év). A tényezőkre bontás két (t = 0,1) időpontra a következőképpen fest:

p1  p0  n1 ( p1  p0 )  p0 (n1  n0 )
vagy

p1  p0  n0 ( p1  p0 )  p1 (n1  n0 ) .
A jobb oldalon látható kifejezés első tagja az allokációs hatás. Azt mutatja meg, hogyan változna a
felsőfokú végzettségűek közül felsőfokú végzettséget igénylő foglalkozásokban dolgozók aránya, ha a
felsőfokú végzettséget igénylő foglalkozások számát a 0 vagy az 1 időpontban megfigyelt értéken
rögzítenénk, azaz ha a változás csak a felsőfokú végzettséget igénylő foglalkozásokban alkalmazott
felsőfokú végzettségű munkavállalók átlagos arányában bekövetkezett változásoknak volna betudható.
A második tag az átsorolási hatás. Ez a felsőfokú végzettségűek közül felsőfokú végzettséget igénylő
foglalkozásokban dolgozók arányváltozásának azt az értékét mutatja meg, ami akkor volna megfigyelhető, ha az egy-egy felsőfokú foglalkozásban dolgozó felsőfokú végzettségű munkavállalók átlagos
aránya nem változna (a 0 vagy az 1 időpontnak megfelelő értéken volna rögzítve), s a változás csupán
annak volna tulajdonítható, hogy a munkáltatók a korábbinál több vagy kevesebb foglalkozást tekintenek felsőfokú végzettséget igénylő foglalkozásnak. A tényezőket kétféle súllyal írtuk fel. A kétféle
felírásban az egyes tényezők számszerű nagysága nem feltétlenül azonos, noha tartalmilag a hatások
relatív súlya nem különbözik lényegesen. Itt az első felírásnak megfelelő tényezőkre bontást használjuk. A tényezőkre bontást három időszakra végezzük el: 2004-1994, 2004-1999, 1999-1994. Az eredményeket az alábbi ábrán tanulmányozhatjuk.
A felsőfokú végzettségűek közül felsőfokú végzettséget igénylő foglalkozásban dolgozók arányváltozásának tényezőkre bontása, (százalékpont)
(5) ábra helye
Láttuk, hogy az egész gazdaságot és a teljes időszakot tekintve a felsőfokú végzettségűek közül felsőfokú végzettséget igénylő foglalkozásokban dolgozók aránya jelentősen nőtt. A változásban az átsorolási hatás dominál (34 százalékpont), az allokációs hatás ennél lényegesen szerényebb (13 százalékpont). A növekedés döntően az első (1999-1994 közötti) időszakban ment végbe (32 százalékpont) ugyancsak erőteljesebb átsorolási hatás (40 százalékpont) és negatív (8 százalékpont) allokációs hatás
mellett. Ez utóbbi azt jelenti, hogy ha csupán az egy-egy felsőfokú végzettséget igénylő foglalkozás24

ban dolgozó felsőfokú végzettségűek átlagos aránya változott volna, akkor a felsőfokú végzettségűek
közül felsőfokú végzettséget igénylő foglalkozásokban dolgozók aránya csökkent volna. A második
időszakban (2004-1999) kisebb (mintegy 15 százalékpontnyi) emelkedést figyelhetünk meg, Itt mindkét hatás pozitív, az átsorolási hatás az allokációs hatásnak mintegy kétszerese.
Az üzleti szektorban az egész gazdaságra megfigyeltnél érzékelhetően kevésbé dinamikus, de számottevő változásokat láthatunk. Az időszak két végpontja között a felsőfokú végzettségűek közül felsőfokú végzettséget igénylő foglalkozásokban dolgozók mintegy 21 százalékponttal nőtt. Az emelkedés
két – egymással ellentétesen ható – tényező eredménye. A negatív allokációs (16 százalékpont) és
pozitív (37 százalékpont) átsorolási hatás arra utal, hogy az aránynövekedés kizárólag azért következett be, mert a munkáltatók a korábbinál több foglalkozást tekintenek felsőfokú végzettséget igénylő
foglalkozásnak, ezzel egyidejűleg ugyanis a korábbinál átlagosan kevesebb felsőfokú végzettségű
munkavállalót foglalkoztatnak e foglalkozásokban. Az arány emelkedése döntően az első időszakban
(1999-1994) zajlott le (18 százalékpont) – igen erős és negatív allokációs és még erőteljesebb (pozitív)
átsorolási hatás mellett. A második időszak (2004-1999) három százalékpontos növekedése két pozitív
hatás eredménye, ahol - az eddigiekhez hasonlóan - az átsorolási hatás dominál.
A költségvetési szektorban az illeszkedési mutató értékének 1994 és 2004 között megfigyelt dinamikus emelkedése igen gyenge és negatív allokációs, rendkívül erős és pozitív átsorolási (72 százalékpont) hatás mellett zajlott le. A változás mintegy háromnegyede (53 százalékpont) 1999-ig végbe
ment, mindkét hatás pozitív, az átsorolási hatás az erőteljesebb (34 százalékpont). A második időszak
két végpontja között (2004-1999) a korábbinál szerényebb mértékű növekedés figyelhető meg (16
százalékpont), amely mögött két egymással ellentétes irányú hatás húzódik meg. Ha csupán az allokációs hatás működött volna, azaz rögzített számú felsőfokú végzettséget igénylő foglalkozás mellett
csak az egy-egy felsőfokú végzettséget igénylő foglalkozásban dolgozó felsőfokú végzettségűek átlagos aránya változott volna, akkor a felsőfokú végzettségűek közül felsőfokú végzettséget igénylő foglalkozásokban dolgozók aránya (7 százalékponttal) csökkent volna. Ezt a hatást azonban felülírja egy
ennél lényegesen nagyobb (24 százalékpontos) és pozitív átsorolási hatás, így a két hatás eredője pozitív lesz.
Összességében a tényezőkre bontás eredményeit a következőkben foglalhatjuk össze. Az illeszkedés
az egész időszakban javult, az 1994 és 1999 közötti változás azonban lényegesen dinamikusabb volt.
1999 és 2004 között az üzleti szektorban már jelentéktelen emelkedést regisztrálhatunk, míg a költségvetési szektorban a felsőfokú végzettségűek közül felsőfokú végzettséget igénylő foglalkozásokban
dolgozók aránya továbbra is érzékelhetően emelkedik. A két hatás közül mind a teljes időszakban,
mind 1994 és 1999, mind pedig 1999 és 2004 között az átsorolási hatás dominál, azaz az illeszkedés
javulása olyan módon megy végbe, hogy a munkáltatók egyre több foglalkozást tekintenek felsőfokú
végzettséget igénylő foglalkozásnak, azaz egyre több foglalkozásban fizetnek a felsőfokú végzettségű
munkavállalóknak érzékelhető bérprémiumot. Az egész gazdaságra mért, az elsősorban az átsorolási
hatásnak tulajdonítható dinamikus illeszkedés-javulás mögött 1994 és 1999 között az üzleti és a költségvetési szektorban egyaránt erős átsorolási hatás húzódik meg, ekkor az üzleti szektorban megfigyelt
hatás az erőteljesebb. 1999 és 2004 között az átsorolási hatás mindkét szektorban mérséklődik, miközben a két szektor „helyet cserél”, azaz a költségvetési szektor átsorolási hatása lesz nagyobb.
Kereseti függvények IV becslése
Az előző példában a foglalkozások és az iskolai végzettség illeszkedését egyszerű (minceri típusú)
kereseti függvények segítségével, OLS becslőfüggvénnyel vizsgáltuk. Ha feltesszük, hogy a kereseti
egyenletben az iskolai végzettség endogén, akkor a probléma redukált formájú (IV) vagy strukturális
modellekkel elemezhető, ami figyelembe veszi azt, hogy az iskolai végzettség és a kereseti függvény
becsült hibatagja korrelál. Itt redukált formájú modellt, valamint IV (instrumentális változó) becslést
használunk.
A probléma aktualitását az adja, hogy a kilencvenes években Magyarországon a felsőfokú végzettség
munkaerő-piaci felértékelődését figyelhetjük meg. A becslésekkor azonban többnyire nem különbözte25

tik meg az egyetemi és a főiskolai végzettséget. Erre itt mód van, ezért megvizsgáljuk azt az oktatáspolitikai szempontból nem lényegtelen kérdést, vajon a felduzzadt felsőoktatási output és a nem vagy
lassan növekvő munkakereslet feltételei között az egyetemi diploma keresetben mérve többet ér-e,
mint a főiskolai diploma, továbbá azt is, hogy mekkora a két diploma kereseti hozamának a különbsége. További oktatáspolitikai szempontból nem lényegtelen kérdés, hogy a rendszerváltás után indult új
képzési formák közül a dinamikusan növekvő költségtérítéses képzés milyen hatással van a felsőfokú
diploma megtérülésére. Ugyancsak fontos a pályakezdő munkavállalók munkaerő-piaci gyakorlatának
a problémája. Mint az „átmenet az oktatásból a munkába” címszó alatt folyó kutatások rámutattak, a
felsőoktatás tömegesedése elég nagymértékben együtt jár a az iskolai és a munkaerő-piaci életpályák
„összekeveredésével”, ami itt azt jelenti, hogy a nappali tagozaton tanulók egyre nagyobb arányban
végeznek fizetett munkát. Ebben az esetben a komponens befolyásolhatja az iskolázás bérhozamát és
az egyes képzettségek munkaerő-piaci értékét is. Ha ez így van, akkor az olyan becslések, amelyek
figyelmen kívül hagyják az iskola melletti munkaerő-piaci gyakorlatot, torzított eredményekhez vezethetnek (Light 2001). Ez az elem ráadásul elméletileg sem érdektelen, hiszen kiterjesztheti a hagyományos beckeri-minceri emberi tőke modellt a még tanuló népesség egy részére (a potenciális munkavégzőkre) is. A kilencvenes években növekvő felsőoktatási output, nem vagy lassan növekvő munkaerő-piaci kereslet további problémákat is felvet, amelyek más adatbázisokon nem vizsgálhatók. Az
egyik a képzés specializáltságának a problémája – ami a munkakör/képzés illeszkedési probléma egyik
vetülete – azaz hogy az adott munkaerő-piaci feltételek mellett inkább szűkebb vagy inkább szélesebb,
azaz inkább kevés munkahelyen azonnal jól hasznosítható vagy sok munkahelyen viszonylag kevésbé
jól hasznosítható ismereteket kell-e oktatni. Az adatbázison megvizsgáljuk, hogy szélesebb/diverzifikáltabb vagy szűkebb/koncentráltabb ismeretek révén érhető-e el magasabb bérhozam. A
növekvő felsőoktatási kibocsátás szakképzettségi megoszlásának az egyes szakképzettségekhez tartozó kereseti hozamokra gyakorolt hatása is lényeges kérdés. Magyarországon a kilencvenes években
megfigyelhető, hogy bizonyos, az átalakuló gazdaságokban keresleti oldalról a szocialista gazdaságokhoz képest megnövekedett fontosságú képzettségekből a felsőfokú felvétel az átlagosnál gyorsabban (ilyen elsősorban a közgazdászok csoportja: 1989 és 1999 között a gazdasági szakokra felvettek
száma a Felsőoktatási felvételi iroda adatai szerint 369%-kal emelkedett), illetve lassabban nőtt (például jogászok megfelelő adata 227%), valamint hogy bizonyos, csökkenő munkaerő-piaci keresletű
foglalkozásokhoz kapcsolódó szakképzettségeknél is viszonylag dinamikusan emelkedést figyelhettünk meg (például a mezőgazdaság munkahelyek csökkenése és a mezőgazdasági nagyüzemek szerepének mérséklődése mellett az agrár szakképzettségekre felvettek száma 255%-kal növekedett 1989 és
1999 között). Kérdés, hogy e munkaerő-piaci változások miképpen jelennek meg az egyes szakképzettségekkel rendelkezők kereseti hozadékaiban. A magyar gazdaság exportvezérelte kis, nyitott gazdaság. A szűken vett szakképzettség mellett a pályakezdőknek bizonyos kiegészítő ismeretekre is
szükségük lehet a sikeres munkaerő-piaci megjelenéshez. Ilyen készségeket jelent például a nyelvtudás, ezért a tanulmányban a nyelvtudás kereseti hozadékának bizonyos elemeit is vizsgáljuk. Végül a
magyar munkaerőpiac kilencvenes évekbeli tendenciáit vizsgáló irodalom fontos tétele, hogy a felsőfokú képzettség felértékelődése összefügghet a technológiai fejlődés irányával. Ennek fontos eleme az
információs technológiák, ezen belül a számítógép, a helyi számítógépes hálózatok, valamint az Internet. Megvizsgáljuk azt is, hogy ezeknek az ismereteknek a birtoklása milyen mértékben váltható pénzbeli (kereseti) előnyökre.
Adatbázis, elemzési keret, változók
A probléma vizsgálatára két adatbázist használunk. Az első az állami felsőoktatás nappali tagozatán
1998-ban végzettek 1999. szeptemberi (továbbiakban FIDÉV1), a második a felsőoktatás nappali tagozatán 1999-ben végzettek 2000. szeptemberi (továbbiakban FIDÉV2) munkaerő-piaci helyzetéről ad
képet. A két felvétel egyfelől a merítési bázisában különbözik egymástól. A FIDÉV2 nem állami felsőoktatási intézményeket is magában foglal. Másfelől a két vizsgálat kérdőíve nem teljesen azonos. A
FIDÉV1-ben bizonyos információk szerepelnek például a végzettek nyelvtudásáról és számítógépes
ismereteiről, ugyanakkor csak a FIDÉV2-ből nyerhetünk információkat arra nézve, hogy a végzettek
felsőfokú tanulmányaik idején végeztek-e rendszeresen fizetett munkát, illetve hogy tanulmányaikat
költségtérítéses vagy államilag finanszírozott helyen folytatták-e. Azért, hogy a két felvételben fellelhető információkat a lehető legteljesebb mértékben használhassuk fel, az elemzést a két felvételre
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külön-külön is elvégezzük. Ugyanakkor kézenfekvő, hogy a két felvétel egyesített mintáját (továbbiakban FIDÉV12) is használjuk, a nagyobb elemszám vélhetően nagyobb becslési pontosságot biztosít,
illetve a két időpont közös sajátosságai plasztikusabban jelenhetnek meg.
Az elemzést a foglalkoztatottakra (alkalmazottak és vállalkozók) végezzük el, közülük is azokat vontuk be az elemzésbe, akik az ILO/OECD definíció szerint foglalkoztatottak (a vonatkoztatási hónapban
legalább heti 1 órát dolgoztak), továbbá azokat, akiknek volt béradatuk (nettó havi kereset).
Az elemzésben súlyozott adatokat használunk, mert a minták nem teljesen jól tükrözik a felsőoktatási
kibocsátás szakok, intézmények szerinti összetételét. Analitikus súlyokat alkalmazunk (a súlyok tehát
nem érintik a minták tényleges elemszámát), a súlyok előállításához az OM Felsőoktatási statisztikai
tájékoztatóját használtuk, amely közli a szóban forgó népesség intézmények és szakképzettség szerinti
létszámait.
Az elemzés kiindulópontja az egyszerű beckeri-minceri emberi tőke modell kereseti függvénye, amely
az egyének keresetét az iskolai végzettség és a munkaerő-piaci gyakorlat függvényében vizsgálja
(Becker 1975, Mincer 1974).
A becslések függő változója az egyének vonatkoztatási hónapban realizált nettó órakeresetének természetes alapú logaritmusa (a változók átlagait és szórásait az 1. táblázatban láthatjuk). Ezt a kérdőívben
szereplő nettó havi kereset és a ledolgozott havi munkaidő hányadosaként állítottuk elő. Ez a specifikáció nem teljesen sztenderd, de nem is ritkaság az emberi tőke modellek logikájával dolgozó kereseti
függvényeknél. Rendszerint a munkaidő-adatok hiánya miatt, egyes empirikus modellekben (például a
hivatkozott magyar transzformációs irodalomban: Kertesi-Köllő, Kézdi) a havi kereset természetes
alapú logaritmusa a függő változó. Ugyanakkor az itt használt specifikáció egyfelől nem mond ellent a
kereseti függvények mögött meghúzódó modelleknek, egybevág a hagyományos munkakínálati, illetve –keresleti modellek megközelítésével, végül kiszűri azt az esetleges torzítást, ami abból adódhat,
hogy az egyének bizonyos csoportjai, illetve bizonyos munkahelyek esetében a munkaidő szisztematikusan alacsonyabb/magasabb. A FIDÉV1-ben a foglalkoztatottak átlagosan 467, a FIDÉV2-ben 621,
az egyesített mintában – 2000. évi fogyasztói áron számítva – 566 Ft órakeresetre tettek szert. Összehasonlítható órakereseti adatok hiányában nem tudjuk megmondani, hogy ez sok vagy kevés. Nettó
havi keresetben mérve az 56 ezer (FIDÉV1) és a 66 ezer (FIDÉV2) forintos átlagkereset azt jelenti,
hogy az 1998-ban végzett pályakezdőink 1999-ben mintegy 11.8%-kal, az 1999-ben végzettek pedig
2000-ben 16.5%-kal kerestek többet az átlagos magyar munkavállalónál (lásd Fazekas 2001, 7.1. táblázat).
Esetünkben az iskolai végzettséget kétértékű változó képviseli, a pályakezdők ugyanis vagy főiskolát
vagy egyetemet végeztek (az egyetemi végzettséggel rendelkezők a minta mintegy 40%-át teszik ki).
Azt vizsgáljuk tehát meg, hogy az egyetemi végzettség a főiskolai végzettséghez képest eredményez-e
bérben kifejezett hozadékot, illetve mekkora ennek a mértéke. A munkaerő-piaci gyakorlatot ugyancsak nem a sztenderd módon formulázzuk meg, pályakezdőink ugyanis a szokásos értelemben nem
rendelkeznek ilyennel. Ezzel szemben lehetséges, hogy tanulmányaik ideje alatt dolgoztak (Light
2001). Ezt is kétértékű változóval közelítjük, zérus értékre kódoltuk azokat az egyéneket, akik nem
dolgoztak rendszeresen felsőfokú tanulmányaik utolsó évében, egyes értéket kaptak azok, akik rendszeresen dolgoztak. Mintánkban ezeknek az egyéneknek az aránya 30%. Ha a tanulmányok idején
végzett fizetett munka növeli az egyének emberi tőkéjét, akkor azt várhatjuk, hogy e változó paraméterbecslésének előjele pozitív lesz. Ugyanakkor, ha az emberi tőke előállítására fordított időt és erőforrásokat rögzítettnek tekintjük, akkor lehetséges, hogy az gyakorlati tapasztalatokban megtestesülő
emberi tőke növelése csökkenti a felsőfokú tanulmányok ideje alatt felhalmozott össz emberi tőke
nagyságát.
A kereseti függvények megformulázásakor szokásos a nem változójának beillesztése is, ami a nők
esetleges bérhátrányát mérheti (a FIDÉV1-ben a nők aránya 52%). Itt egy nemet jelző dummy változót
használunk (nő=1), mert úgy gondoljuk, hogy a munkaerő-piaci életpálya elején a felsőfokú végzettséggel rendelkező férfiak és nők kereseteit meghatározó tényezők nem különböznek lényegesen egy27

mástól. Az életpálya-kereseti különbségek – ha lesznek – egy későbbi időszakban (a házasodással és a
gyermekszüléssel összefüggésben) alakulnak ki. Ha a sztenderd eredményt kapjuk, akkor erre az
együtthatóra negatív paraméterbecslést várunk. Ugyanakkor lehetséges, hogy a nők bérhátránya elhanyagolható lesz, mert az átmeneti gazdaságokban – legalábbis Közép-Európában – stock mintákon
mérve a nők bérhátrányának mérséklődését figyelhetjük meg (Brainerd 2000, Hunt 2002), s nem volna
meglepő, ha ez a pályakezdők nemek közötti mérsékelt vagy zérus bérkülönbségeiben is megjelenne.
A fentiek mellett – mint említettük – néhány, a munkaerő-piaci értékesülés szempontjából potenciálisan fontos, illetve oktatás-és foglalkoztatáspolitikai szempontból lényeges kérdést is elemzünk, amelyek a szokásos kereseti függvényekből rendszerint hiányoznak. Megvizsgáljuk, hogy az adott iskolai
végzettségi szinttől és a szakképzettségtől függetlenül milyen a nyelvtudás, illetve az IT használat
szerepe a keresetek alakulásában. A nyelvtudás esetében két dummy változót használunk (beszél németül, beszél angolul), s pozitív paraméterbecsléseket várunk. Az IT ismerete ugyancsak olyan általános készséget jelent, amit a munkáltatók bérprémiummal jutalmazhatnak (a változó ugyancsak
dummy: munkavégzéskor rendszeresen használja-e a Világhálót).12
Heterogén munkahelyek és szaktudás esetén oktatáspolitikai szempontból nem érdektelen, hogy a
végzettek munkaerő-piaci szempontból mennyire diverzifikált tudással rendelkeznek, azaz a diplomákban megtestesülő tudás a foglalkozások milyen széles körében értékesíthető, és a tudás diverzifikáltságának foka milyen mértékben és irányban befolyásolja a kereseteket. Ezt két változóval próbáltuk közelíteni. Egyfelől egy kétértékű változót használunk, ami azt méri, hogy a pályakezdőnek egy
vagy két szakképzettsége van-e (egy szakképzettsége van = 0, két szakképzettsége van = 1). Itt azt
várjuk, hogy a két szakképzettséggel rendelkező pályakezdők munkaerő-piaci lehetőségei jobbak lesznek, s ekkor a változó paraméterbecslése pozitív. Másfelől egy olyan koncentrációs indexet illesztünk
be, ami azt méri, hogy adott szakképzettséggel a pályakezdők hány foglalkozásban tudnak elhelyezkedni.13 A változó magasabb értékei azt jelzik, hogy az adott szakképzettséggel a pályakezdő több
foglalkozásban képes elhelyezkedni. Ha viszonylag kevés e foglalkozások száma, akkor az egyén szűkebb, ha viszonylag sok, akkor szélesebb specializációval (szakképzettséggel) rendelkezik. A kérdés
az, vajon a kereseti többlet hozamok szempontjából a szűkebb vagy szélesebb specializáció előnyösebb. Ha a problémát illeszkedési (matching) problémának fogjuk fel, akkor a szűkebb specializációval viszonylag kevés foglalkozás esetén valósulhat meg jó illeszkedés. Ha megvalósul, akkor ez vélhetőleg magasabb bérekkel jár együtt, viszont e foglalkozások feltalálása viszonylag költséges, illetve
aktuálisan az üresedések száma viszonylag alacsony lehet. Szélesebb specializációval viszonylag sok
foglalkozásban helyezkedhet el az egyén, viszont az illeszkedés kevésbé lesz jó, mint azoknak a szűkebb specializációval rendelkezőknek az esetében, akik megtalálják a specializációjuknak megfelelő
munkahelyet. Ha a változó együttható-becslése pozitív, akkor ez azt jelenti, hogy bérnyereségben
mérve a szűkebb specializációval rendelkezők járnak rosszabbul – mert kevésbé találják meg a számukra megfelelő munkahelyeket. Ha negatív, akkor a szélesebb specializációval rendelkezők járnak
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Itt egyéb specifikáció is lehetséges, mert az IT-használatról három információval is rendelkezünk: használ-e
PC-t, használ-e helyi hálózatot. Itt több specifikációval kísérleteztünk. Amikor a három dummyt az egyenletbe
illesztjük, akkor (a jelentős mértékű kollinearitás miatt) egyetlen paraméter becslése sem volt szignifikáns. Amikor a három változóból egy háromértékű változót készítettünk – a felsorolt eszközök közül hányat használ -, az
eredmények lényegében ugyanazok voltak, mint a fent említett dummy egyenletbe illesztésekor kapott becslési
eredmények.
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len foglalkozási csoportban sűrűsödik, ha 1, akkor egyenletesen oszlik meg a foglalkozások között (van
Smoorenburg-van der Velden, 2000). A foglalkozási besoroláshoz háromjegyű FEOR-t, a szakképzettségek
esetében ötjegyű kódot használtunk. Összesen 54 féle szakképzettséget és 117 foglalkozást különböztettünk
meg.
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rosszabbul, mert ugyan több foglalkozásban képesek elhelyezkedni, de a viszonylag széles specializáció következtében az illeszkedés nem lesz túlságosan jó.
Az átalakulást kísérő oktatáspolitikai viták egyik fontos pontja az úgynevezett költségtérítéses képzés,
azaz a költségtérítéses helyen végzett tanulmányok révén szerzett ismeretek minősége. Lehetséges,
hogy a költségtérítéses képzés rosszabb minőséget produkál, mint az államilag finanszírozott képzés –
elsődlegesen az alacsonyabb felvételi követelmények következtében (Galasi-Varga, 2002). Ez az
eredmény nem egyeztethető össze egy beckeri-minceri egyszerű emberi tőke modellel, hiszen ha az
egyén egyenlő eséllyel kerülhet be költségtérítéses és államilag finanszírozott képzésbe, akkor - mivel
a költségtérítéses képzés közvetlen költsége per definitionem nagyobb - adott egyén csak abban az
esetben választ költségtérítéses képzést, ha annak életpálya-kereset jelenértékben mért többlethozadéka meghaladja a költségtérítéses képzés többlet költségének jelenértékét. Ez pedig csak akkor áll fenn,
ha a költségtérítéses képzés jobb, a munkaerőpiacon magasabb keresetben realizált minőséget produkál. Ha viszont az egyén különböző esélyekkel kerülhet be a költségtérítéses, illetve az államilag finanszírozott képzésbe, akkor lehetséges, hogy a várható életpálya-kereset jelenértéke alapján az egyén
költségtérítéses képzést, tehát nagyobb költséget és alacsonyabb elhelyezkedéskori bért választ.14 Ha
tehát a kétféle képzésbe történő bekerülés esélyei nem különböznek nagymértékben egymástól, akkor
azt várjuk, hogy a költségtérítéses képzésben résztvevők bére magasabb, ha az államilag finanszírozott
képzésbe lényegesen nehezebb bejutni, akkor lehetséges, hogy bérük alacsonyabb lesz, mint az államilag finanszírozott képzésben résztvevőké.
Pályakezdők esetében nem feltétlenül közömbös, hogy milyen specializációt szereztek. Megvizsgáljuk, hogy adott specializáció milyen kereseti előnnyel, illetve hátránnyal jár együtt. Az egyes specializációk közül kiemelhetjük a közgazdász, a jogász, valamint az informatikus képzést, amelynek a létszámai az átlagosnál gyorsabban növekedtek, mert e képzettségek iránt részben a piacgazdaságra való
áttérés, részben a technológiák változása miatt kilencvenes évek elején igen magas lehetett a kereslet.
Kérdés, hogy a gyorsan növekvő felsőoktatási kibocsátás és a magas kereslet alacsonyabb vagy magasabb béreket eredményezett-e.
Az egyéni szintű változók mellett néhány, a területi, illetve a foglalkozási piacok aktuális állapotát
jelző változót is használunk. Ezek: kistérségi munkanélküliségi ráta15, a munkahely településén az egy
főre jutó személyi jövedelemadó16, a munkahely településén a log medián bruttó bér17, a pályakezdő
által gyakorolt foglalkozásban dolgozók havi átlagos keresetének természetes alapú logaritmusa18, a
foglalkozás átlagos állásmegtartási valószínűsége.19
Ökonometriai megfontolásokból magyarázó változóként a becslésben az egyének havi munkaidejének
természetes alapú logaritmusát is szerepeltetjük.
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Könnyen belátható, hogy a költségtérítéses képzés magasabb és alacsonyabb bérekkel is együtt járhat. Vegyünk egy egyént, aki költségtérítéses és államilag finanszírozott képzés közül választhat. A döntési problémája:
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ahol CCP és CSF a költségtérítéses, illetve az államilag finanszírozott képzés költsége. WCP és WSF az éves kereset, p az államilag finanszírozott képzésbe kerülés valószínűsége. t életpálya-idő, az egyén k-1 évet tölt tanulással és k -T időt a munkaerőpiacon, i az egyéni leszámítolási láb. Mivel CCP  CSF , az egyén akkor választ
költségtérítéses képzést, ha

(1  p)WCP  pWSF . A kétféle képzés révén realizálható kereset egymáshoz vi-

szonyított nagysága ekkor p-től is függ (Galasi-Varga 2002).
15
Az Állami Foglalkoztatási Hivatal adatai, regisztrált munkanélküliek
16
KSH TSTAR adatbázisa
17
Állami Foglalkoztatási Hivatal bértarifa-felvétele, teljes munkaidőben dolgozók
18
Állami Foglalkoztatási Hivatal bértarifa-felvétele, teljes munkaidőben dolgozók, a foglalkozást a négyjegyű
FEOR-ral azonosítottuk
19
KSH Munkaerő-felmérés, negyedévközi áramlási ráták
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Az itt felsorolt változók nem mindegyike áll rendelkezésre mindkét mintában. A FIDÉV1-ből ismerjük a megkérdezettek nemét, a nyelvtudásra és a számítógépes ismeretekre vonatkozó változót. A
FIDÉV2-ben van információ a tanulmányok alatt végzett fizetett munkáról, a költségtérítéses képzésről.
Az egyesített mintában – a két időpont között esetlegesen bekövetkezett változások hatásának kiszűrése céljából – egy dummy változót is szerepeltettünk, amely azt jelzi, hogy az adott egyén a FIDÉV1ben vagy a FIDÉV2-ben szerepelt-e. A dummy tartalmilag is fontos információt hordozhat, amennyiben együtthatóbecslése szignifikáns. Ekkor azt mutatja meg, hogy az első és a második felvétel időpontja között kimutatható-e olyan változás, ami arra utal, hogy a későbbi időpontban a korábbihoz
képest a pályakezdők munkaerő-piaci lehetőségei – keresetben mérve – javultak vagy romlottak.
Becslési stratégia
A kereseti függvények becslésénél számos probléma merül fel, amiknek a figyelmen kívül hagyása
torzított együttható-becslésekhez vezethet.
Rögtön előrebocsáthatjuk, hogy a szisztematikus foglalkoztatási önszelekcióból fakadó esetlges torzításokkal nem foglalkozunk. Az önszelekciós torzítást nem tudjuk kezelni, mert változóink között nincs
olyan instrumentum, ami a foglalkozásba lépéssel viszonylag szoros kapcsolatban áll, ugyanakkor a
kereseteket nem befolyásolja, s emiatt a szelekciós torzítás kiküszöbölésére alkalmas Heckman
(1979)-féle eljárás használata esetén identifikációs probléma lépne fel. A foglalkoztatási önszelekció
figyelmen kívül hagyása azonban remélhetőleg nem okoz súlyos becslési problémát, mert mintáinkban
viszonylag alacsony a (nem nappali tagozaton tanuló) inaktívak és a munkanélküliek aránya. A megfelelő értékek a FIDÉV1-ben 5.9 és 6.4, a FIDÉV2-ben 2.9 és 6.1%.
Az iskolázás megtérülését vizsgáló munkák különösen az iskolai végzettség endogenitására hívták fel
a figyelmet (például Card 1998, 2001). Ez elsősorban azzal függ össze, hogy az iskolai végzettséget
számos, meg nem figyelt, tehát a becsléskor kihagyott tényező befolyásolhatja. Egyszerű emberi tőke
modellben elgondolva az egyének meg nem figyelt jellegzetességei mind leszámítolási rátáikat, mind
az iskolába járás költségeit, mind egyéni termelékenységüket befolyásolhatják (például képességek,
készségek, a család anyagi viszonyai), s a kihagyott változók miatt az iskolai végzettség „igazi” hozadékánál magasabb, illetve alacsonyabb bérnyereséget mérhetünk, ha a becslést ols-sel végezzük el. A
hetvenes évek végi, illetve a nyolcvanas évek elejei irodalom elsősorban a képességtorzításra koncentrált (Willis-Rosen 1979, Maddala 1983), és egyszerű kezelési-hatás vagy képességtorzítás modellben
azt prognosztizálta, hogy ols-sel az iskolai végzettség hozadékát túlbecsüljük, mert a tehetségesebbek
szereznek magasabb iskolai végzettséget, tehát a nagyobb kereseti prémium a részben a jobb képességeknek tudható be. A paramétertorzítás azonban, mint az újabb irodalomban többen rámutattak (Card
1998, 2001, Bound és Solon 1999) ellenkező irányú is lehet. Például mert magasabb diszkontrátával
rendelkező munkavállalók magasabb megtérülést biztosító alacsonyabb iskolai végzettséget választanak. Hasonló hatása lehet annak, ha gazdagabb családokból származó egyének tovább járnak iskolába,
mert számukra az iskolázás (mondjuk elszalasztott jövedelemben vagy fogyasztásban mérve) alacsonyabb veszteségeket jelent, illetve mert könnyebben/olcsóbban képesek az oktatást finanszírozó többlet erőforrásokhoz jutni, s emiatt leszámítolási rátájuk alacsonyabb, mint a kevésbé jómódú családokból származó egyéneké.
Az iskolai végzettség hozadékának becslési torzítását IV technika alkalmazásával kísérelhetjük meg
kiküszöbölni, amely számos esetben meggyőző eredményekhez vezet (Bedi-Gaston 1999, BrunelloMiniaci 1999, Levin–Plug 1999, Card 2001). Ha az iskolai végzettség endogén, akkor a probléma
érvényes instrumentum alkalmazásával legalábbis csökkenthető. Véleményünk szerint potenciálisan
ilyen instrumentum az felsőoktatási intézménybe történő felvétel éve. Mindkét mintára jellemző, hogy
a felsőoktatásba bekerülő egyéneink bekerülési dátumai különböznek egymástól. Ennek oka, hogy
kétféle – időtartamában különböző - képzésről van szó, egy részük (durván 40%) egyetemi, más részük főiskolai képzésben vesz részt. Az egyetemi képzés átlagosan 5-7, a főiskolai képzés 2-4 évet
vesz igénybe. Minthogy a végzés időpontja minden egyes egyén esetében azonos, ezért e változó erő30

sen korrelál az iskolai végzettség változójával (egyetem=1, főiskola=0), ugyanakkor – mivel a munkaerőpiacra történő kilépés időpontja azonos - feltételezhetjük, hogy a különböző időpontokban adott
iskolai végzettségi fokozatra felvettek keresete – ceteris paribus – nem különbözik egymástól. Ez a
változó ugyancsak mindkét felvételben szerepel, ezért mind a FIDÉV1, mind a FIDÉV2, mind az
egyesített mintán végzett becslésnél használható.
Valószínű, hogy a fenti instrumentum segítségével az iskolai végzettség endogenitása nem teljesen
küszöbölhető ki, ezért érdemes az együtthatók esetleges változását egyéb kiegészítő változók segítségével is megvizsgálni. Egy lehetséges eljárás olyan változók egyenletbe illesztése, amelyek korrelálnak az iskolai végzettség hozadékát befolyásoló meg nem figyelt változókkal (például készségek/képességek), valamint a keresetekkel is. E változók használata csökkentheti az ols paraméterekben
megmutatkozó esetleges torzítást. Itt az eredetileg ols becslésekre javasolt proxy változók (Griliches
1977) 2sls-re történő kiterjesztését alkalmazzuk, s két úgynevezett indikátorváltozót használunk, amelyek az iskolai végzettség hozadékát befolyásoló meg nem figyelt változókkal korrelálhatnak, egyúttal
a kereseteket is befolyásolhatják. Ha a változók valamelyikét az egyenlet magyarázó változói közé
illesztjük, továbbá a másikat instrumentumként kezeljük, akkor az iskolai végzettség paraméterének
változását figyelve következtetéseket vonhatunk le a torzítás irányára nézve. Két ilyen változóval rendelkezünk: az érettségi eredményével, valamint a felsőfokú intézménybe bekerülés felvételi pontszámával. Mindkettő egyformán lehet a képességeket/ készségeket vagy az eltérő családi hátteret jelző
indikátor. Jobb érettségi eredménye, illetve magasabb felvételi pontszáma lehet a jobb képességekkel
és/vagy a tanuláshoz kedvezőbb hátteret biztosító családi környezettel rendelkező egyéneknek. E két
indikátor csak a FIDÉV1-ben áll rendelkezésre, ezért ezt a becslést csak az első mintára végezhetjük
el.
A munkakínálati modellek irodalmából a munkabér és a munkaidő szimultaneitási problémáját emelhetjük ki (Killingsworth 1983, Mroz 1987). Ha a munkavállalók órakereset-munkaidő csomagokat
választanak, akkor a kereseti függvény egy kétegyenletes probléma része (kereseti és munkaidő egyenlet). Mindkét egyenletben magyarázó változóként szerepel a másik egyenlet függő változója, ezért e
magyarázó változók endogének, az ols becslés tehát torzított lesz. Minthogy itt a kereseti függvényre
koncentrálunk, a munkaidő-egyenletet nem becsüljük meg, a kereseti függvény becslésekor ugyanakkor a szimultaneitást figyelembe kell vennünk.
A szimultaneitási probléma azt jelenti tehát, hogy a kereseti függvényünkben a munkaidő változója
endogén. Ez akkor küszöbölhető ki, ha van érvényes instrumentumunk, amely viszonylag erőteljesen
korrelál a munkaidővel, ugyanakkor a keresetet nem befolyásolja. A munkaidő instrumentumaként
olyan változót használunk, ami azt méri, hogy egyénünk szakképzett pedagógusként dolgozik-e vagy
sem. Ez a változó feltevésünk szerint a pályakezdők munkakínálatot alakító preferencia-eltéréseinek
fontos vonatkozását ragadja meg. A magyar felsőoktatásból kikerülők jelentős része tanári képesítéssel
rendelkezik. Az ilyen képesítéssel rendelkezők jelentős része (mintáinkban közel fele) viszont olyan
munkakörökben helyezkedik el, amely nem igényel tanári képesítést. Ennek egyik lehetséges oka,
hogy a tanári (nettó, havi) fizetések erőteljesen elmaradnak egyéb, hasonló képzettséget igénylő foglalkozásokban elérhető keresetekhez képest. Ugyanakkor a szakképzett pedagógusként dolgozók munkaideje lényegesen alacsonyabb, mint a más foglalkozásban dolgozóké (az egyesített mintánkban a
szakképzett pedagógusként dolgozók átlagos havi munkaideje az adott hónapban 90, a másik csoporté
147 óra). Ha a viszonylag alacsony havi kereseteket órakeresetté alakítjuk át, akkor azt látjuk, hogy a
két csoport átlagos nettó órakeresete lényegében azonos (az egyesített mintában a szakképzett pedagógusok átlagos nettó órakeresete 407.7, a másik csoporté 407.3 forint). Ha ehhez hozzátesszük, hogy a
szakképzett pedagógusként dolgozók szabadságának időtartama többnyire jelentősen hosszabb, mint a
másik csoporté, akkor megkockáztathatjuk azt a kijelentést, hogy e csoport munkavállalással kapcsolatos preferenciái lényegileg különböznek a másik csoportétól: adott órakereset mellett lényegesen kevesebbet hajlandók dolgozni, Ha ez a feltevésünk helyes, akkor a potenciális instrumentum és a munkaidő között erős negatív korrelációnak kell fennállnia. Ez a változó mind a két felvételben rendelkezésre
áll, ezért a FIDÉV1, a FIDÉV2, valamint a FIDÉV12 mintán futtatott becsléseknél is alkalmazható.
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Az egyenletekbe bevonni tervezett magyarázó változók közül a munkaidő és az iskolai végzettség
mellett legalább kettő endogenitás-gyanús. Az egyik a fizetett munka, a másik a költségtérítéses képzés dummy változója.
Az elsőnél nem zárható ki, hogy azok az egyének végeznek inkább fizetett munkát tanulmányaik időtartama alatt, akik – ceteris paribus – magasabb kereseti potenciállal és/vagy a munkával kapcsolatos
jobb készségekkel rendelkeznek. Az sem kizárt, hogy a fizetett munka változója meg nem figyelt családi-háttér változókkal korrelál, ami befolyásolja az egyén leszámítolási rátáját. E változóra azonban –
a foglalkoztatási önszelekció problémájához hasonlóan – nem találtunk érvényes instrumentumot.
A költségtérítéses képzés változójánál hasonló problémák merülhetnek fel. Lehetséges, hogy ezt a
képzési formát szisztematikusan magasabb kereseti potenciállal és/vagy jobb családi háttérrel rendelkező egyének választják, hiszen a költségtérítéses helyeken tanulók számára a képzés költsége lényegesen magasabb, mint az államilag finanszírozott képzésben résztvett egyének számára. E változó
instrumentuma az egyén által elvégzett középiskola utolsó évfolyamából a felsőoktatásba felvettek
aránya (1994-1999-es évek átlaga). Mivel a költségtérítéses képzésbe felvett egyének felvételi kritériumai kevésbé szigorúak, mint az államilag finanszírozott képzésre felvetteké, ezért azt várjuk, hogy a
középiskolai felvételi arányok és a költségtérítéses képzésben való részvétel közötti korreláció szignifikánsan negatív lesz, azaz költségtérítéses képzésbe inkább az alacsonyabb felvételi arányokkal jellemezhető középiskolákban végzett egyének kerülnek be. Ugyanakkor nem valószínű, hogy a középiskolák esetleges minőségi különbségeit jelző változó közvetlenül befolyásolná az egyén felsőfokú tanulmányait követően elért keresetét. A költségtérítéses képzés változója csupán a FIDÉV2-ben áll
rendelkezésre, ezért ezt a becslést csak a második mintára végezhetjük el.
E szimultaneitási és endogenitási problémákkal terhelt redukált formájú modellek 2sls becslőfüggvénnyel kezelhetők, ahol a felsorolt magyarázó változók mellett a meg nem figyelt jegyeket közelítő
indikátor, továbbá a megfelelő instrumentumok is szerepelnek. Ahhoz, hogy a 2sls becslések elfogadhatók legyenek, ellenőriznünk kell, hogy instrumentumaink érvényesek-e, illetve hogy potenciálisan
endogén változóink endogének-e.
A becslési stratégia megvalósításakor a legnagyobb figyelmet az iskolai végzettség változójának szenteljük, vagyis annak, hogy különböző modellspecifikációk mellett hogyan alakul az egyetemi végzettség főiskolai végzettséghez viszonyított hozadéka. A paraméter változásának tanulmányozása céljából
többféle modellt futtatunk le. Egyfelől egy úgynevezett alapmodellt becslünk, amelyben azok a változók szerepelnek, amelyek mindkét mintánkban megtalálhatók, így a becslés az egyesített mintára is
elvégezhető. Az alapmodellt ols-sel és 2sls-vel is megbecsüljük mind a FIDÉV1-re, mind a FIDÉV2re, mind a FIDÉV12-re. Az old becslést kiinduló modellnek tekintjük, aminek segítségével – a 2sls
becslésekhez viszonyítva – következtetéseket vonhatunk le az old paramétertorzítására, illetve arra,
hogy a 2sls paraméterek old paraméterekhez viszonyítva milyen irányban korrigálják az old torzításait.
Az alapmodellben a szimultaneitási probléma kezelésére a szakképzett pedagógusként dolgozik változót, az endogenitási probléma mérséklésére pedig a felsőfokú intézménybe történő felvétel évét használjuk. Másfelől – mivel vannak változóink, amik a probléma szempontjából fontosak, ugyanakkor
csak az egyik mintában állnak rendelkezésre – a két mintára bővített modelleket is lefuttatunk. A
FIDÉV1-ben többlet változóként a nemet, a nyelvtudást, valamint az IT használatot jelző változók
szerepelnek. Ezen túlmenően ebben a mintában rendelkezünk indikátorváltozókkal. A FIDÉV1-re
először egy ols-t futtatunk le, majd egy olyan 2sls becslést, amelyben – a nem, a nyelvtudás és az IT
használat változói mellett - magyarázó változóként egyik indikátorunk is szerepel (az érettségi eredménye), instrumentumként pedig az alapmodellben használt két instrumentum mellett a felvételi pontszámot illesztjük be.20 A FIDÉV2-ben többlet változóként a fizetett munka végzését, valamint a költségtérítéses képzést jelző dummy jelenik meg a bővített modellben. Ezek kerülnek tehát az ols20

Két indikátor esetén mindegy, hogy melyik a magyarázó változó, illetve melyik az instrumentum. Olyan modellt is lefuttattunk, amelyben a két változó szerepe felcserélődött. Ekkor azonban a magyarázó változóként
szereplő instrumentumra egyértelműen nem szignifikáns paraméterbecslést kaptunk.
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becslésbe. A 2sls becslésben pedig három instrumentumot használunk. Egyrészt az alapmodell két
instrumentumát, másrészt az egyén középiskolájának felsőfokú felvételi arányait. Az ols és a 2sls
becslések paramétereit itt is összevetjük egymással. Az iskolai végzettség paramétertorzításának tanulmányozására tehát összesen tíz paramétert becslünk meg. Ezek nem mindegyike hasonlítható össze
egymással, mert a magyarázó változók nem mindegyik modellben azonosak, viszont azonos magyarázó változók mellett az ols és a 2sls paraméterbecslései minden esetben összevethetők.
Egyáltalán nem szentelünk figyelmet a másik endogénnek tekintett változónknak, a munkaidőnek. A
változó paraméterének értelmezése amúgy is bajos lenne, és csupán az esetleges szimultaneitás kiküszöbölésére használjuk.21
A harmadik potenciálisan endogén változónk, a költségtérítéses képzés, csak a FIDÉV2-ben szerepel,
ezért az esetleges torzítás irányát és mértékét a FIDÉV2-re becsült bővített ols és 2sls modell paramétereinek összevetése révén tárgyaljuk.
Az IV becslések kapcsán ellenőriztük, hogy instrumentumaink érvényesek-e, illetve hogy potenciálisan endogén magyarázó változóink endogének-e. Adott instrumentumot akkor tekintünk érvényesnek,
ha a potenciálisan endogén változókat függő változóként, az egzogén változókat pedig magyarázó
változóként tartalmazó ols-becslés révén – a hibatag heteroszkedaszticitása miatt robusztus sztenderd
hibákat és t statisztikákat használva - az instrumentumokra nullától jelentősen különböző együtthatóbecslést kapunk, tehát ha az egyenletben az instrumentumoknak a potenciálisan endogén változókra
mért parciális hatása nem zérus. A becslések ebből a szempontból sikeresnek bizonyultak. Minden
lefuttatott modellben erőteljesen szignifikáns t-értékeket kaptunk. A változók endogenitásának ellenőrzésére Wooldridge (2002, p.121) – több endogén változó és heteroszkedasztikus reziduum esetére egy regressziós típusú Hausman tesztet javasol, amely a következőképpen fest. Először minden egyes
potenciálisan endogén változóra OLS regressziót futtatunk le. Másodszor ezeknek a regresszióknak a
hibatagjaival és a többi magyarázó változóval OLS regressziót futtatunk le a becsülni kívánt modell
függő változójára. Harmadszor a hibatagokra kapott együthatóbecslések együttes szignifikanciáját
vizsgáljuk meg F próbával. Ha a hibatagok együtthatóbecslése együttesen szignifikáns, akkor nem
vethetjük el a változók endogenitását. E teszt eredményei is alátámasztják feltevésünket, a választott
specifikációk mellett igen nagy valószínűséggel elvethetjük azt a hipotézist, hogy ezeknek az együtthatóknak az együttes értéke zérus.
Ami a többi magyarázó változót illeti, mivel a 2sls becsléseket tekintjük mértékadónak, és mivel a
bővített modellek pótlólagos változói tartalmilag fontosak, ezért az eredmények értelmezésekor a bővített modellek 2sls becsléseire támaszkodunk.22 Ugyanakkor az alapmodell 2sls becslései módot
nyújtanak arra, hogy az eredmények robusztusságát ellenőrizzük.
Eredmények
Az alábbi táblázat tartalmazza az iskolai végzettség paraméterbecsléseit. Mindegyikük becslése szignifikáns, értékük pozitív. Az egyetemi végzettség az összes modellspecifikációban többlet hozadékot
jelent a főiskolai végzettséghez képest. Az alapmodellre ols-sel 16.8 (FIDÉV1), 12.5 (FIDÉV2), 14.2
(FIDÉV12) százaléknyi kereseti prémiumot becsültünk. 2sls-sel ezeknél lényegesen magasabb értékeket kapunk; rendre 20.7, 28.1, 21.7 százalékot.
A bővített modell ols-becsléseinek paraméterértékei valamelyest alacsonyabbak, mint az alapmodell
megfelelő értékei (FIDÉV1: 14.5%, FIDÉV2: 12.1%). Ez arra utal, hogy – leginkább az első mintában
- pótlólagos változók bevonásával olyan bérnyereséghez vezető tényezőket azonosítottunk, amelyek
hatását az alapmodellben az iskolai végzettségbe „mértünk bele”. A bővített modell 2sls becsléseinek
21

A változó paraméterbecslése egyébként minden modellben szignifikáns és negatív.
Megjegyezzük még, hogy mivel a becslések reziduumai minden egyes modellben heteroszkedasztikusak, ezért
White/Huber/robusztus sztenderd hiba becslőfüggvényt használunk.
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paraméterértékei (FIDÉV1: 24.9%, FIDÉV2: 31.0%). ugyancsak érzékelhetően magasabbak, mint az
ols-sel kapott értékek. Ráadásul a bővített modellben az ols és a 2sls paraméterek eltérései lényegesen
nagyobbak, mint az alapmodellben. Ezt a bővített modellbe illesztett indikátorok (FIDÉV1), valamint
a pótlólagos instrumentum (FIDÉV2) hatásának tulajdoníthatjuk, noha a FIDÉV1-ben az indikátor (az
érettségi eredménye) csak p=0.1 szinten szignifikáns. Az indikátorok (FIDÉV1), illetve a pótlólagos
instrumentum (FIDÉV2) nélkül becsült bővített modellek paraméterértékei – bár ugyancsak magasabbak az ols értékeknél – több százalékponttal alacsonyabbak.
Az egyetemi végzettség többlet bérhozama (%)
Alapmodell
FIDÉV1
ols
16.8
2sls
20.7
Bővített modell
ols
14.5
2sls
24.9

FIDÉV2
12.5
28.1

FIDÉV12
14.2
21.7

12.1
31.0

Azt mondhatjuk tehát, hogy ols-sel a többlet iskolázás bérhozamát jelentősen alulbecsülnénk. Ez nem
meglepő, számos IV becslés az ols-nél magasabb (Card 1998, Brunello – Miniaci 1999, Trostel –
Walker – Woolley 2002) hozadékokat produkált.23 Ezt az eredményt a beckeri-minceri modellben
maradva többféleképpen magyarázhatjuk. Az egyik lehetséges magyarázat az, hogy a nagyobb termelékenységű egyének a főiskolai végzettség mellett is magas keresetekre számíthatnak, s ezért a további
iskolába járás nem elég vonzó számukra, következésképpen szubjektív időpreferencia-rátájuk – azaz a
jelenérték-számításnál használt diszkontláb - magas, így szisztematikusan alacsonyabb iskolai végzettség megszerzése mellett döntenek. Egy másik lehetőség, hogy a magasabb iskolai végzettség megszerzése jobb családi háttérrel, illetve olcsóbb oktatásfinanszírozási lehetőségekkel rendelkező egyéneknek
éri meg inkább, akiknek emiatt a leszámítolási lába szisztematikusan alacsonyabb, s ezért a továbbtanulási döntésben nem az egyének képességkülönbségei, hanem családi háttere/forrásokhoz való hozzájutási esélye dominál. Ez azt jelenti, hogy a jobb képességű, de kevésbé módos családból származó
egyének kisebb eséllyel választanak egyetemet, mint a kevésbé jó képességű, de módosabb családból
származó egyének. Természetesen ekkor a jobb képességű és jó családi háttérrel rendelkező egyének
is egyetemi végzettséget szereznek, de mivel a magasabb iskolai végzettség megszerzésében nem a
képességek, hanem a családi háttér dominál, ezért lehetséges, hogy a magasabb iskolai végzettséget
átlagosan az alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkezőknél gyengébb képességű egyének szereznek. Ez az értelmezés összhangban van például a IALS vizsgálat eredményeivel, amelyből az derül ki,
hogy Magyarországon, nemzetközi összehasonlításban az egyének tudását, készségeit jelentős mértékben a családi háttér határozza meg (OECD, 2000, p.31).
Kereseti függvény becslése – strukturális modell
Az előző példában instrumentális változók alkalmazásával és 2sls becsléssel próbáltuk kiküszöbölni az
iskolai végzettség endogenitását. Az eljárást redukált formájú modellnek is nevezik. Egy másik eljárás
– az ún. strukturális modell becslése - több egyenletet tartalmazó eljárás, amelyben a modell endogén
és exogén változói pontosan specifikálva vannak, s a teljes egyenletrendszert együttesen becsüljük
meg. Az alábbiakban pályakezdő diplomások kereseteinek alakulását vizsgáljuk. Az adott népességet
két alkalommal figyeljük meg egyéni szinten – tehát két időpontra vonatkozó paneladataink vannak. A
második időpontban megfigyelt kereseteket meghatározó tényezőket vizsgáljuk.
A felsőfokú végzettségű pályakezdőink keresetéről két időpontra (első és második megfigyeléskori
kereset) rendelkezünk információval. A feladat tehát két kereseti függvény becslése. Feltesszük, hogy
a pályakezdők kereset-munkaidő csomagokat választanak, azaz szimultaneitási probléma áll fenn.
Ezért a két kereseti függvény mellett két munkaidő-egyenletet is becsülnünk kell, s a kereseti egyenle23

Más becslésekben a ols és az IV eredmények nem különböznek egymástól, például Callan és Harmon 1999.
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tekben magyarázó változóként a munkaidőt, a munkaidő-egyenletben pedig a keresetet szerepeltetjük.
Feltesszük továbbá, hogy a két megfigyelés keresetei nem függetlenek egymástól, azaz az első megfigyeléskori kereset befolyásolja a második megfigyeléskor realizált bért. Ezért a második megfigyeléskori kereset egyenletébe az első megfigyeléskori keresetet is beillesztjük. Feltesszük, hogy a keresetek
alakulásában szerepet játszanak az egyén által az iskolai és a munkaerő-piaci életpályán felhalmozott
emberi tőke különböző elemei, ezért a kereseti függvényekben ezek az elemek is szerepelnek. Az emberi tőke elemei közül a következőket különböztetjük meg: felsőfokú iskolai végzettség – az első megfigyeléskor ez egy kétértékű változó (egyetem/főiskola), a második megfigyeléskor pedig az első és a
második megfigyeléskor megszerzett felsőfokú végzettségek lehetséges kombinációi; a felsőfokú
szakképzettség – az első megfigyeléskor megszerzett diploma szakcsoportja, illetve az első és a második megfigyeléskor megszerzett diplomák szakcsoportjainak kombinációi; a nem felsőfokú szakképzettséget adó képzések; a szakképzettséget nem adó egyéb képzések; a munkaerő-piaci gyakorlat (ennek a változónak csak a második megfigyeléskori keresetek egyenletében van relevanciája, az első
megfigyeléskor a pályakezdőink lényegében ugyanannyi munkaerő-piaci tapasztalattal rendelkeztek).
A pályakezdők kereseteit befolyásolhatja a foglalkozás/iskolai végzettség illeszkedése, valamint az
illeszkedésben bekövetkezett változások is. Ezért az első megfigyeléskori kereset egyenletében az
aktuális illeszkedést jelző, a második megfigyeléskori kereset egyenletében pedig a két megfigyelés
között az illeszkedésben bekövetkezett változásokat jelző változók is szerepelnek. Végül feltesszük,
hogy az első megfigyeléskori kereset egyenletében az iskolai végzettség a képességtorzítás miatt endogén. Az endogenitás kezelésére egy ötödik egyenletet is becslünk, amelynek függő változója a felsőfokú végzettség, a magyarázó változók pedig a képességek két proxy változója: a pályakezdő apjának
és anyjának iskolai végzettsége.
A problémára egy öt egyenletből álló (teljes) strukturális egyenletrendszert becslünk. A modellre jellemző, hogy egyrészt csaknem minden egyenlet tartalmaz endogén magyarázóváltozót, s emiatt a hibatagok és e magyarázó változók korrelálnak, másrészt egyes egyenletek magyarázó változói egyúttal
más egyenletek függő változói, ezért az egyes egyenletek hibatagjai is korrelálnak egymással. A becslést a háromfokozatú legkisebb négyzetek módszerével (3sls) becsüljük meg, amely egyfelől instrumentális-változó megközelítést alkalmaz az együtthatók konzisztens becslésére, másfelől az általánosított legkisebb négyzetek (GLS) esztimátor használata révén képes kezelni az egyenletek hibatagjai
közötti korrelációt (lásd Greene, 1993, p.611).
Az egyenletek és kulcsváltozóik a következőképpen festenek:
1. log wt1  f (log ht1 , log wt0 , St1 , TEt1 , SPt1 , TRt1 , MM t1 , EXPt1 ....)
2. log ht1  g (log wt1 ......)
3. log wt0  h(log ht0 , St0 , TEt0 , SPt0 , TRt0 , M t0 ....)
4. log ht0  k (log wt0 .....)
5. St0  z( S p , Sm ) ,
ahol t0 és t1 alsó indexek az első és a második megfigyelést jelzi, logw és logh (log) nettó órakereset és
(log) havi munkaidő, S felsőfokú iskolai végzettség, TE felsőfokú szakképzettség, SP nem felsőfokú
szakképzettség, TR szakképzettséget nem adó képzés/továbbképzés, EXP munkaerő-piaci gyakorlat, p
és m alsó index pedig a megkérdezett apját és anyját jelöli. MM az egyén illeszkedési mobilitása (az
első és a második megfigyeléskori illeszkedés), M az első megfigyeléskori illeszkedés. Az 5. egyenlet
függő változója kétértékű (főiskola/egyetem), ezért itt lineáris valószínűségi modellt becslünk. Az
ezzel a specifikációval kapcsolatban megfogalmazott legfontosabb aggály, hogy tudniillik a modell
által előre jelzett értékek nem esnek 0 és 1 közé, itt nem igazolódik.
A leglényegesebb függő változó az adózás utáni órakereset természetes alapú logaritmusa. Az emberi
tőke elemei közül ismerjük az egyén iskolai végzettségét (egy vagy két diplomája van, s ezek milyen
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iskolai végzettségi fokozatot jelentenek), felsőfokú szakképzettségét (milyen szakképzettség(ek)ben
testesül meg felsőfokú végzettsége), a két megfigyelés időpontja között szerzett nem felsőfokú szakképzettségét, szakképzettséget nem adó képzéseit/továbbképzéseit, valamint munkaerő-piaci gyakorlatát. A második megfigyeléskori felsőfokú iskolai végzettség egy sorozat kétértékű változó, amelyben
első és a második felsőfokú diploma szintje (egy főiskola, egy egyetem, két főiskola, két egyetem,
egyetem-főiskola, főiskola-egyetem, egyetem-PhD, főiskola-ÁFSZ, egyetem-ÁFSZ) szerepel. A második felsőfokú szakképzettséget az első és a második diploma szakcsoportjainak kombinációjaként
állítottuk elő. A szakcsoportok: agrár, bölcsész, idegen nyelvi, kis nyelvek és nemzetiségi, tanító és
óvodapedagógus, testkulturális, informatikai, műszaki, művészeti, egészségügyi, jogi és szociális
igazgatási, közgazdasági, szociális, természettudományos szakcsoport. A két időpont között szerzett
nem felsőfokú szakképzettséget és a szakképzettséget nem adó képzést/továbbképzést ugyancsak egy
sorozat dummy képviseli (műszaki, számítástechnikai, agrár, közgazdasági, egészségügyi, pedagógus,
jogi-igazgatási, nyelvi). A foglalkozás és a felsőfokú iskolai végzettség illeszkedését ugyancsak egy
sorozat kétértékű változó reprezentálja, amelyben az első és a második megfigyelés időpontjában mért
illeszkedést mutatja meg (az egyén mindkét időpontban a foglalkozás iskolai végzettségi követelményeinek megfelelő iskolai végzettséggel rendelkezik: szükséges-szükséges; az első megfigyeléskor az
iskolai végzettség megfelelő, a második megfigyelés időpontjában az egyén túlképzett: szükségestúlképzett; az első megfigyeléskor az iskolai végzettség megfelelő, másodszor azonban az egyén alulképzett: szükséges-alulképzett, stb.). A munkaerő-piaci gyakorlatot többnyire a munkaerőpiacon foglalkoztatottként eltöltött idő hosszával szokás közelíteni. Ebben az adatbázisban ez az információ is
szerepel, de ismerjük a két megfigyelés között eltelt időben bekövetkezett megszakítások hosszát,
valamint a megszakítások kiváltó okát, ezért inkább a megszakításokra koncentrálunk. Ezt több változóval közelítettük: a gyesen, a nappali tagozatos tanulóként és a munkanélküliként eltöltött idő (hónapban).
A legfontosabb eredményeket az alábbi táblázatban foglaljuk össze. A táblázatban szereplő számok a
lefuttatott regressziós modell első egyenletében szereplő együtthatók pontbecslése százalékos formára
alakítva. A táblázatban csak olyan változók együtthatói szerepelnek, amelyek legalább p=0.05 szinten
szignifikánsak. Ez a megoldás némileg félrevezető képet adhat az eredményekről, hiszen a táblázatban
csak szignifikáns együtthatóbecslések szerepelnek, ezért a nem szignifikáns becslésekre a szövegben
helyenként utalunk.
Az iskolai végzettség, a szakképzettség, egyéb képzések és az illeszkedés bérelőnye/hátránya (%)
Egy egyetem
Egytem és PhD
Egyetem és AFSZ
Két egyetem
Egyetem és főiskola
B. Felsőfokú iskolai végzettség és a
foglalkozás illeszkedésének változása
Túlképzett-alulképzett
Alulképzett-túlképzett
C. Felsőfokú szakképzettség
Egy jogi, szociális igazgatási
Egy informatikai
Egy közgazdasági
Jogi, szociális igazgatási-bölcsész
Közgazdasági-jogi, szociális igazgatási
Két informatikai
Jogi, szociális igazgatási-közgazdasági
Két közgazdasági
Közgazdasági-műszaki
Agrár-műszaki

32.1
30.0
29.4
28.5
16.1

-12.0
-9.8
19.1
17.5
14.4
43.1
42.1
41.3
37.2
35.0
29.5
28.8
36

Két műszaki
18.4
Bölcsész-műszaki
-34.4
D. Nem felsőfokú szakképzettség
Műszaki
-4.9
Nyelvi
152.7
E. Szakképzettséget nem adó képzés
Közgazdasági
27.2
F. Munkaerő-piaci életpálya megszakítása
Munkanélküliként töltött idő (hónap)
-1.0
Megjegyzés: becslőfüggvény: iterált 3sls, függő változó: második megfigyeléskori adózás utáni órakereset természetes alapú logaritmusa, a táblázatban a legalább p=0.05 szinten szignifikáns paraméterbecslések szerepelnek.
Referencia kategóriák: Felsőfokú iskolai végzettség: egy főiskolai diploma
Felsőfokú iskolai végzettség és a foglalkozás illeszkedésének változása:
mindkét időpontban megfelelő az illeszkedés
Felsőfokú szakképzettség: egy agár diploma
Nem felsőfokú szakképzettség: nem szerzett ilyen szakképzettséget
Szakképzettséget nem adó képzés: nem vett részt ilyen képzésben
A táblázat A. blokkjában a felsőfokú iskolai végzettség keresetre gyakorolt hatását láthatjuk. Mint már
említettük, egyes pályakezdők a második megfigyeléskor is egyetlen (az első megfigyelés előtt szerzett) felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkeznek, mások viszont két felsőfokú diplomát mondhatnak
magukénak. A referenciakategória az egy főiskolai végzettséggel rendelkező pályakezdő, a táblázat
adatai tehát azt mutatják meg, hogy az adott kategória hány százalékos bérelőnyt, illetve bérhátrányt
jelent azokhoz a pályakezdőkhöz képest, akik egy főiskolai végzettséggel rendelkeznek. A(z egy) főiskolai végzettséghez képest az (egy) egyetemi végzettség kereseti előnyt jelent, továbbá az induló
egyetemi végzettség mellé szerzett bármely felsőfokú végzettség (két egyetem, egyetem és főiskola,
egyetem és AFSZ, egyetem és PhD) ugyancsak érzékelhető bérprémiummal jár együtt a második megfigyelés időpontjában. Ezzel szemben a referenciacsoporthoz képest nem keresnek szignifikánsan
többet (s ezért a táblázatban sem szerepelnek) azok a pályakezdők, akik főiskolai diplomával léptek a
munkaerőpiacra, s a második megfigyelés időpontjában még egy (akár egyetemi) diplomát szereztek
(főiskola és egyetem, két főiskola, főiskola és AFSZ).
További kérdés, hogy a táblázatban szereplő szignifikáns (nullától különbözőnek tekinthető) pontbecslések szignifikánsan különböznek-e egymástól. A lefuttatott tesztek eredményei arra utalnak, hogy
ezek az együtthatók együttesen nem mutatnak statisztikailag értékelhető eltéréseket, tehát nem zárható
ki, hogy kereseti előnyök mértéke azonos. Az együttható-páronként elvégzett vizsgálódások ugyancsak azt mutatják, hogy két-két csoport becsült kereseti előnye többnyire egyformának értékelhető.
Kivétel a két egyetem és az egyetem-főiskola együtthatója, ebben az esetben tehát azt mondhatjuk,
hogy két egyetemi végzettség nagyobb bérnyereséggel jár együtt, mint ha az egyén egyetemi diplomája mellé főiskolai végzettséget szerez.
Mindezekből két következtetés adódik. Először, az egyetemi diplomával munkaerőpiacra lépett pályakezdők a főiskolai diplomával induló pályakezdőkkel szemben a második megfigyelés időpontjában is
megőrizték induló kereseti előnyüket (az első megfigyeléskor az egyetemi végzettség bérprémiuma
mintegy huszonhét százalék volt) – akár szereztek második diplomát akár nem, illetve függetlenül
attól, hogy az eredetileg főiskolai végzettségű pályakezdők szereztek-e e mellé további felsőfokú diplomát. Másodszor, az induló egyetemi diploma mellé szerzett bármely egyéb felsőfokú végzettség
bérelőnyt jelent a második megfigyeléskor is egyetlen főiskolai diplomával rendelkezőkhöz képest, ez
a bérelőny azonban többnyire nem nagyobb, mint az egyetlen egyetemi diplomával rendelkezők bérprémiuma. E figyelemre méltó eredmények azt sugallják, hogy adott első (főiskolai vagy egyetemi)
diploma mellett – legalább is rövid távon - a többlet iskolázásnak nem feltétlenül mutatható ki bérben
kifejezhető hozadéka.
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A táblázat B. blokkjában az illeszkedési mobilitás második megfigyeléskori bérre gyakorolt hatását
láthatjuk. A referencia kategória itt a mindkét megfigyeléskor éppen a foglalkozás követelményeinek
megfelelő iskolai végzettséggel rendelkező pályakezdő. Azt látjuk, hogy az illeszkedési mobilitás két
esetben és negatívan hat a keresetre: az első megfigyeléskor túlképzett, majd a második megfigyeléskor alulképzett pályakezdők, valamint az alulképzettből túlképzetté váló diplomás fiatalok alacsonyabb bért kapnak, mint a mindkét megfigyeléskor a foglalkozásnak éppen megfelelő iskolai végzettségű munkavállalók. Ugyanakkor a többi esetben (túlképzett-túlképzett, szükséges-túlképzett, szükséges-alulképzett, túlképzett-szükséges, alulképzett-szükséges, alulképzett-alulképzett) sem kereseti
előny, sem hátrány nem figyelhető meg. Ez arra utal, hogy az illeszkedés változásának csak abban az
esetben van szerepe a kereset alakulásában, ha a pályakezdő egy „rossz” illeszkedést produkáló állapotot egy másik „rossz” illeszkedést eredményező állapottal vált fel, a mindkét megfigyeléskor ugyanolyan „rossz” illeszkedést jelentő állapotok (túlképzett-túlképzett, alulképzett-alulképzett), viszont nem
jelentenek kereseti veszteséget.
A felsőfokú szakképzettségek szignifikáns együtthatóértékeit a C. blokkban soroltuk fel. A referenciakategória az (egy) agrár szakképzettség, tehát a számok az adott szakképzettségnek az (egy) agrár
szakképzettséghez viszonyított százalékos kereseti előnyét, illetve hátrányát mutatják meg. Pályakezdőinknek a második megfigyeléskor egy vagy két felsőfokú szakképzettsége lehet. Az eredmények
szerint egy, illetve két szakképzettség is jelenthet kereseti előnyt. A második megfigyeléskor is egyetlen felsőfokú szakképzettséggel rendelkező diplomások számára a jogi, az informatikai és a közgazdasági végzettség nyújt statisztikailag is értékelhető kereseti prémiumot. A kétdiplomás fiatalok esetében
a jogász-bölcsész, közgazdász-jogász, jogász-közgazdász, közgazdász-műszaki, agrár-műszaki kombinációk látszanak előnyösnek. Ugyanígy bérnyereséget eredményező stratégiának tűnik két informatikai, két közgazdasági, valamint két műszaki felsőfokú szakképzettség is. Az egyetlen negatív paraméterbecslést a bölcsész-műszaki kombináció. Itt sem árt talán azonban megjegyezni, hogy a paraméterbecslések túlnyomó többsége nem volt szignifikáns, azaz a táblázatban nem szereplő (egy vagy két)
felsőfokú szakképzettséggel rendelkezők nem keresnek szignifikánsan többet, mint az egyetlen agrár
szakképzettséggel rendelkező fiatalok.
A felsőfokú iskolai végzettséghez hasonlóan itt is megvizsgáltuk, hogy a szignifikáns paraméterek
értékei különböznek-e egymástól. A szignifikáns és pozitív együtthatókra együttesen lefuttatott teszt
azt mutatja, hogy nem vethetjük el azt a hipotézist, hogy a paraméterek egyformák, magyarán, hogy a
szakképzettségek, szakképzettségi kombinációk bérnyeresége azonos. A paraméterek egyenlőségének
páronkénti tesztjei azonban kimutatnak bizonyos szignifikáns eltéréseket. Eszerint a két közgazdasági
diplomával rendelkezők többet keresnek az egy közgazdasági, valamint a két műszaki diplomával
rendelkezőknél.
Itt is azt látjuk tehát, hogy bizonyos szakképzettségek esetében egy és két felsőfokú szakképzettséggel
egyaránt bérprémium érhető el, tehát hogy a két szakképzettség nem feltétlenül jelenik meg többlet
keresetben. A második megfigyelés időpontjában is egy felsőfokú szakképzettséggel rendelkező pályakezdők közül a jogászok, informatikusok és közgazdászok jutottak érzékelhető kereseti előnyhöz, a
kétdiplomások számára pedig többnyire a közgazdasági, jogi és műszaki végzettségek valamely kombinációja, valamint a közgazdasági, műszaki és informatikai képzettség megduplázása nyújtott bérprémiumot. Eredményeink mindenesetre nem erősítik meg azt a médiában igen gyakran megjelenő –
elemzésekkel egyébként alá nem támasztott - vélekedést, hogy a közgazdasági és a jogi diplomával a
munkaerőpiacra lépők számának az elmúlt évtizedben megfigyelt jelentős emelkedése e diplomák
elértéktelenedéséhez vezetett volna, legfeljebb ennek az ellenkezőjére utalnak.
A két időpont között szerzett nem felsőfokú szakképzettségek nyújtó és a szakképzettséget nem adó
képzések együtthatói közül csak elvétve akad szignifikáns becslés (D. és E. blokk). A referenciakategóriát mindkét képzési forma esetében azok alkotják, akik nem vettek részt ilyen képzésben. Az előbbi
esetben a műszaki képzettség együtthatója negatív, azaz alacsonyabb bért jelent, mint ha a pályakezdő
nem vett volna részt ilyen képzésben, a nyelvi viszont kiugróan magas bérelőnnyel jár együtt. A többi
képzés (számítástechnikai, közgazdasági, egészségügyi, pedagógus, jogi-igazgatási) nem jelent sem
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előnyt, sem hátrányt a kereset szempontjából. A szakképzettséget nem adó képzéseknél pedig egyedül
a közgazdasági képzés vezet jelentős bérprémiumhoz. Az eredmények tehát egyrészt arra hívják fel a
figyelmet, hogy a nyelvi képzés a munkaerőpiacon jól értékesíthető, másrészt arra utalnak, hogy a
szakképzettséget nem nyújtó, célzott közgazdasági képzések is érzékelhető kereseti előnyt nyújtanak.
Végül a munkaerő-piaci életpálya megszakításának változói közül (F. blokk) csak a munkanélküliként
eltöltött idő becslése szignifikáns: egy hónapnyi munkanélküliség mintegy egy százalékkal csökkenti a
pályakezdők keresetét. A GYES-en és a nappali tagozatos tanulóként eltöltött idő nem befolyásolja a
béreket.
Pályakezdőink a két megfigyelés között igen intenzíven gyarapították emberi tőkéjüket részben különféle képzésekben való részvétel, részben munkaerő-piaci gyakorlat révén, s egyúttal jelentős részüknél
a foglalkozás és az iskolai végzettség illeszkedése is változott. A többlet iskolázottság/képzettség, a
munkaerő-piaci gyakorlat növekedése, vagy az illeszkedés javulása azonban nem feltétlenül jelenik
meg érzékelhető hozadékban (többlet keresetben). Az egyetemi diplomával munkaerőpiacra lépett
fiatalok a főiskolai diplomával indulókkal szemben a második megfigyelés időpontjában is kereseti
előnyt élveznek, s ezt nem befolyásolja, hogy az utóbbiak milyen további felsőfokú iskolai végzettséget szereztek, továbbá az első egyetemi diploma mellé társuló második diplomának tulajdonítható
kereseti prémium többnyire nem haladja meg az egyetlen egyetemi diplomával rendelkezők kereseti
előnyét. Egy vagy két felsőfokú szakképzettség egyaránt megjelenhet többlet keresetben. Az egy felsőfokú szakképzettséggel rendelkezők közül a jogászok, informatikusok és közgazdászok jutnak érzékelhető kereseti előnyhöz, a kétdiplomások számára pedig a közgazdasági, jogi és műszaki végzettségek valamely kombinációja, illetve a két-két közgazdasági, műszaki és informatikai képzettség jelent
bérnyereséget az egyetlen agrár szakképzettséggel rendelkezőkhöz képest. Ugyanakkor a két szakképzettséggel többlet keresethez jutó csoportok kereseti többletének mértéke többnyire nem haladja meg
az egyetlen szakképzettséggel rendelkezők bérprémiumát. A nem felsőfokú szakképzettségek közül a
nyelvi, a szakképzettséget nem adó képzések közül pedig a közgazdasági képzés nyújt pályakezdőink
számára kereseti előnyt. A foglalkozás és iskolai végzettség illeszkedésének változása két esetben
gyakorol (negatív) hatást a keresetekre: az első megfigyeléskor túlképzett, majd a második megfigyeléskor alulképzett pályakezdők, valamint az alulképzettből túlképzetté váló diplomás fiatalok alacsonyabb bért kapnak, mint a mindkét megfigyeléskor a foglalkozásnak éppen megfelelő iskolai végzettségű munkavállalók. A munkaerő-piaci életpálya mérőszámai közül csupán a munkanélküliként eltöltött idő hat a keresetekre.
Túlképzés, alulképzés bérhozamának becslése – önszelekciós modell
Az 1.2. pontban röviden körvonalaztunk egy empirikus becslésre alkalmas modellt, amelynek segítségével a túl- és az alulképzés bérhozamai megbecsülhetők. Az alábbiakban bemutatunk egy empirikus
példát, amely jól illusztrálja a túlképzési-alulképzési modell empirikus teljesítményét. A becslésben a
Heckman (1979) által kidolgozott becslőfüggvényt használjuk, amely feltételezi, hogy a megfigyelt
bérekkel rendelkező egyének az összes egyén szelektált mintáját alkotják mégpedig olyan módon,
hogy a bérajánlat-eloszlás alsó része hiányzik. A megfigyelt béreloszlás tehát a tényleges bérajánlatok
balról csonkolt eloszlását képviseli. A Heckman által kidolgozott eljárásról a 2.2. pontban szólunk
részletesen.
Az illeszkedés bérhozamával foglalkozó irodalom legfontosabb empirikus eredményei - Bauer (2002)
és Hartog (2000) nyomán – a következőkben foglalhatók össze: az elvégzett iskolai osztályok bérhozama általában alacsonyabb, mint a munka elvégzéséhez szükséges iskolai osztályok bérhozama (E1 –
első eredmény); a túlképzés bérhozama pozitív, de többnyire alacsonyabb, mint a szükséges iskolai
osztályok bérhozama (E2); az alulképzés bérhozama rendszerint negatív (E3), de abszolút értékben
rendszerint alacsonyabb, mint akár a szükséges iskolai osztályok (E4), akár a túlképzés (E5) bérhozama; a túlképzés bérhozama mindig szignifikánsan különbözik zérustól (E6), ami nem mindig áll fenn
az alulképzés bérhozamára nézve (E7).
Adatbázis, változók, becslési eljárás
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A becslésekben az European Social Science Survey (második kör) adataira támaszkodunk, s 25 ország
információit használjuk fel. Az egyes nemzeti felvételek kétezres évek közepi állapotot tükröznek.
A kereseti változó a szokásos, bruttó (adózás előtti) havi bér (euroban). Az iskolai végzettséget a nappali tagozatos legmagasabb befejezett iskolai végzettséggel (években) mérjük. A túl/alulképzés változóit a megfigyelt iskolai végzettség és a szükséges iskolai végzettség változóinak segítségével állítottuk elő. Az itt alkalmazott eljárás az ún. szubjektív módszer egy válfaja. Az ezzel kapcsolatos két kérdés pontosan a következőképpen hangzik: 1. az adott állásra jelentkező személynek szüksége van-e
kötelező iskolai végzettségen túli iskolai végzettségre (igen/nem); 2. ha igen, akkor a munkahely iskolai végzettségi követelményei hány évvel haladják meg a kötelező iskolai végzettséget. Az utóbbi változó nem folytonos és felülről csonkolt. A nem egyértelmű esetekben az osztályközök átlagával számoltunk. Szubjektív mérőszámunk a kötelező iskolai végzettséghez képest határozza meg az adott
munkahely iskolai végzettségi követelményeit. Ezért a változók előállításához ismernünk kell a kötelező iskolai végzettséget (években mérve). Ez az információ 2004-re rendelkezésre áll az UNESCO
statisztikai adatbázisából. A megfigyelt, a szükséges és a kötelező iskolai végzettség változói segítségével állítottuk elő a három változónkat: szükséges képzés, alulképzés, túlképzés mértéke (években
mérve). A fenti eljárás segítségével kiszámítható a szükséges iskolai végzettség, valamint a túlképzés
és az alulképzés mértéke is (években mérve).
E1 tesztelése céljából hagyományos kereseti egyenleteket becslünk, emellett az 1.2. fejezetben tárgyalt
modellnek megfelelő egyenleteket futtatunk le. Az egyenleteket a legegyszerűbb (minceri) formában
írtuk fel. A függő változó az adózás előtti havi kereset természetes alapú logaritmusa, a hagyományos
kereseti egyenletekben magyarázó változó az iskolai végzettség, a túlképzés/alulképzés bérhozamát
becslő egyenletekben pedig a szükséges, alul- és túlképzés változója. Ezeken kívül az összes egyenletben szerepel a nem (nő=1), valamint a potenciális munkaerő-piaci gyakorlat és négyzete. Az egyesített
mintán lefuttatott becslésekbe az országok kétértékű változóit is beillesztettük (referencia: Ausztria). A
függvényeket Heckman (1979) szelekciós-korrekciós becslőfüggvényével becsüljük. Az eljáráshoz
szükséges részvételi egyenletet az ILO definíció szerinti munkaképes korú népességre (15-74 évesek)
probittal becsültük. A részvételi egyenletben szereplő magyarázó változók: a nem (nő=1), az életkor,
az életkor négyzete, az eltartott gyermekek száma a családban, valamint a gyermekek nemére (nő=1)
utaló kétértékű változók.
A becslések eredményei arra utalnak, hogy az irodalomból kiolvasható empirikus szabályosságok
többnyire az itt használt mintákra is érvényesek. Ami E1-et illeti, a várt eredmény 22 országban és az
egyesített mintában figyelhető meg; kivétel Csehország, Szlovénia és Ukrajna. Megjegyezzük még,
hogy a megfigyelt és a szükséges iskolai végzettség összes paraméterbecslése legalább 0,05 szinten
szignifikáns.
A szükséges és a megfigyelt iskolai végzettség bérhozama (%)

Ország
Ausztria
Belgium
Cseh Köztársaság
Dánia
Észtország
Finnország
Franciaország
Görögország
Hollandia
Írország
Izland
Lengyelország

Szükséges Megfigyelt
iskolai végzettség
7,5
6,2
9,4
3,5
7,1
7,1
6,7
4,6
13,8
8,8
8,7
5,4
15,0
7,6
9,3
3,4
12,9
7,3
8,7
6,7
7,6
4,0
9,7
8,2
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Luxemburg
10,0
5,7
Magyarország
13,5
12,5
Nagy Britannia
14,3
9,7
Németország
11,2
7,6
Norvégia
6,9
5,3
Portugália
16,4
8,0
Spanyolország
8,6
5,1
Svájc
8,5
5,5
Svédország
7,4
5,8
Szlovákia
9,1
6,4
Szlovénia
8,5
8,7
Törökország
10,9
8,6
Ukrajna
6,2
8,6
Együtt
9,7
7,2
Heckman szelekciós eljárással becsült együtthatók.
Minden együttható-becslés legalább 0,05 szinten szignifikáns.
A táblázat együtthatóbecslései ugyancsak többé-kevésbé egybecsengenek más mérések eredményeivel. A második (E2) megállapítás mindkét része minden egyes országra nézve igazolódott. Becsléseink megerősítik az E3 szabályosságot is 23 ország esetében; csupán az ír és a szlovén mintára kaptunk
pozitív paraméterbecslést.
Az illeszkedés bérhozamai

Ország
Ausztria
Belgium
Svájc
Cseh Köztársaság
Németország
Dánia
Észtország
Spanyolország
Finnország
Franciaország
Nagy Britannia
Görögország
Magyarország
Írország
Izland
Luxemburg
Hollandia
Norvégia
Lengyelország
Portugália
Svédország
Szlovénia
Szlovákia
Törökország

Szükséges képzés
Együttható %
0,0722
7,5
0,0894
9,4
0,0812
8,5
0,0690
7,1
0,1058
11,2
0,0651
6,7
0,1295
13,8
0,0827
8,6
0,0830
8,7
0,1393
15,0
0,1337
14,3
0,0885
9,3
0,1267
13,5
0,0830
8,7
0,0736
7,6
0,0957
10,0
0,1210
12,9
0,0668
6,9
0,0921
9,7
0,1519
16,4
0,0710
7,4
0,0818
8,5
0,0875
9,1
0,1034
10,9

z
6,60
6,29
8,95
5,78
9,78
6,41
13,25
7,85
14,40
12,77
5,20
5,03
7,50
3,66
7,41
11,92
11,58
9,58
8,91
15,72
16,14
4,24
10,18
4,15

Túlképzés
Együttható
0,0301
0,0274
0,0301
0,0647
0,0493
0,0151
0,0437
0,0392
0,0076
0,0349
0,0132
0,0716
0,0510
0,0351
0,0273
0,0812
0,0079
0,0304
0,0609
0,0657
0,0197
0,0138
0,0505
0,0417

%
3,1
2,8
3,1
6,7
5,1
1,5
4,5
4,0
0,8
3,5
1,3
7,4
5,2
3,6
2,8
8,5
0,8
3,1
6,3
6,8
2,0
1,4
5,2
4,3

z
1,79
1,58
1,70
3,38
2,31
1,17
3,72
3,77
0,80
1,41
0,54
4,67
1,71
1,52
1,54
6,74
0,34
2,67
4,75
4,43
2,03
0,32
2,21
1,23

Alulképzés
Együttható
-0,0251
-0,0279
-0,0258
-0,0018
-0,0328
-0,0344
-0,0221
-0,0354
-0,0255
-0,0779
-0,0246
-0,0457
-0,0693
0,0153
-0,0013
-0,0051
-0,0335
-0,0139
-0,0060
-0,0282
-0,0231
0,0016
-0,0096
-0,0576

%
-2,5
-2,8
-2,5
-0,2
-3,2
-3,4
-2,2
-3,5
-2,5
-7,5
-2,4
-4,5
-6,7
1,5
-0,1
-0,5
-3,3
-1,4
-0,6
-2,8
-2,3
0,2
-1,0
-5,6

z
-0,97
-1,67
-2,32
-0,07
-2,75
-1,96
-0,74
-2,72
-2,23
-6,93
-1,16
-1,72
-3,25
0,49
-0,11
-0,67
-3,36
-1,11
-0,28
-2,00
-2,71
0,06
-0,64
-2,26
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Ukrajna
0,0601
6,2 2,32 0,0021
Együtt
0,0925
9,7 12,93 0,0278
Heckman önszelekciós becslőfüggvénnyel becsülve

0,2 0,05 -0,0514
2,8 4,12 -0,0215

-5,0
-2,1

-1,26
-3,06

E4 minden egyes országra fennáll, E5 viszont csupán16 ország esetében; E6- ot adatbázisunk nem
támasztja alá - csupán az országok valamivel több, mint felében szignifikáns az együtthatóbecslés;
méréseink alapján E7 ugyancsak elfogadható (14 ország esetében a paraméter becslése nem szignifikáns).
Az illeszkedési bérhozamokra vonatkozó megállapítások empirikus érvényességét Wald tesztek segítségével is megvizsgáltuk. A tesztet a két-két együtthatót magában foglaló empirikus szabályszerűségek esetében futtattuk le: ez az E2, E4 és E5 szabályosságot érinti. A null hipotézis: a két együttható
egyenlő. Az eredmények a . táblázatban tanulmányozhatók.
Bérhozamok becsült együtthatóinak egyenlősége
E2
Ország
chi2
Ausztria
5,38
Belgium
7,20
Cseh Köztársaság 0,05
Dánia
11,82
Észtország
45,78
Finnország
54,00
Franciaország
18,89
Görögország
0,68
Hollandia
19,87
Írország
3,31
Izland
6,56
Lengyelország
4,65
Luxemburg
1,97
Magyarország
6,23
Nagy Britannia
13,23
Németország
6,20
Norvégia
8,15
Portugália
38,87
Spanyolország
11,36
Svájc
7,01
Svédország
24,94
Szlovákia
3,68
Szlovénia
2,74
Törökország
3,51
Ukrajna
1,90
Együtt
81,34

p
0,020
0,073
0,826
0,001
0,000
0,000
0,000
0,411
0,000
0,069
0,010
0,031
0,160
0,013
0,000
0,013
0,004
0,000
0,001
0,008
0,000
0,055
0,098
0,061
0,169
0,000

E4
chi2
3,68
16,35
8,58
3,26
12,58
28,70
31,86
2,45
47,57
24,51
27,20
19,41
80,01
12,26
20,59
38,95
22,65
63,29
6,25
20,49
30,48
23,82
14,60
4,15
0,06
106,00

p
0,055
0,000
0,003
0,071
0,000
0,000
0,000
0,118
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,001
0,000
0,000
0,000
0,000
0,012
0,000
0,000
0,000
0,000
0,042
0,799
0,000

E5
chi2
0,02
0,00
2,73
0,72
0,37
1,21
2,26
0,56
0,88
1,96
1,18
3,94
25,84
0,22
0,11
0,39
0,77
3,56
0,04
0,03
0,05
1,91
0,09
0,13
0,67
0,43

p
0,882
0,985
0,098
0,396
0,542
0,271
0,133
0,454
0,347
0,161
0,278
0,047
0,000
0,637
0,745
0,530
0,381
0,059
0,846
0,858
0,824
0,167
0,765
0,714
0,413
0,514

Ami E2-t illeti, az együtthatók egyenlősége négy ország esetében nem vethető el, a megfigyelt különbségek azonban elfogadhatók 16 országra és az egyesített mintára nézve p = 0,05 szinten, öt országra
nézve pedig a p =0,1 szinten. E4 elfogadható 21 ország mintáin és az egyesített mintán p = 0,05, valamint két országban p = 0,1 szinten. Két országnál látjuk azt, hogy a két együtthatóbecslés egyenlősége
nem vethető el. Úgy tűnik, E5 nem tekinthető általános szabálynak. Az előző táblázatban még csupán
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azt láttuk, hogy a szabályosság kilenc országban nem érvényesül, a statisztikai tesztek alapján azonban
a két együttható egyenlősége 21 országra és az egyesített mintára valószínűsíthető, tehát az esetek
többségében E5 nem áll fenn.
2. Munkakínálat becslése, jóléti transzferek és kínálat
A második fejezetben a statikus munkakínálati modelleket mutatunk be, majd ezeket a jóléti transzferek munkakínálati hatásainak elemzésére alkalmazzuk. Először áttekintjük a legfontosabb becslési
problémákat és nehézségeket, másodszor a szelekciós torzítás problémáját tárgyaljuk, beleértve a kiküszöbölésére alkalmas legfontosabb sztenderd eljárást, harmadszor egy többtevékenységes statikus
egyéni kínálati modellt becslünk, amelyben a szelekciós torzítást a bemutatott eljárással megkíséreljük
kezelni. A negyedik ponttól rátérünk a jövedelemtramszferek munkakínálati hatásainak elemzésére.
Indulásként néhány transzfer-típus munkakínálati hatásait vizsgáljuk egyszerű statikus kínálati modelljeink felhasználásával, majd néhány empirikus modellt körvonalazunk röviden, végül egy empirikus
példát ismertetünk.
2.1. Becslési problémák
A munkakínálat empirikus vizsgálata sokféleképpen képzelhető el. Valamilyen elméleti modellből kell
kiindulni, de az elmélet rendszerint csak a legfontosabb változók alakulására tartalmaz előrejelzéseket,
továbbá egyes egyénekre és/vagy háztartásokra van megfogalmazva. Empirikusan viszont a problémát
valamilyen heterogén sokaságon vizsgáljuk, tehát számos olyan empirikus változót is kezelnünk kell,
amelyeknek nincs helye az elméleti modellben, illetve amelyek pusztán a modell szempontjából véletlen tényezőknek tulajdonítható heterogenitás a kiküszöbölése céljából szükségesek. Itt a statikus alapmodell becslésének legalapvetőbb problémáit vesszük szemügyre. Az alábbiakban sorra vesszük a
rendelkezésre álló (megfigyelt változókat), megvizsgáljuk a változók mérésének legfontosabb problémáit, szót ejtünk a munkakínálati függvény alakjáról (az empirikus modellspecifikáció néhány lehetőségéről), valamint az empirikus becslés eredményei és elméleti megállapításaink kapcsolatáról.
Első kérdésünk, vajon a rendelkezésünkre álló változók pontosan azt mérik-e, amire a modellek alapján szükségünk van. Nyilvánvaló, hogy ez igen gyakran nincs így, ami az empirikus eredményeket
torzítja. Csak példaként említünk néhány problémát. Itt van mindjárt H változó. H nem más, mint a
ledolgozni kívánt munkamennyiség. Ezt természetesen nem tudjuk megfigyelni, és ezért feltételezzük,
hogy az egyén megfigyelhető, vagyis ledolgozott munkaideje jól közelíti az elméleti változót. Azonban változónk többnyire nem a ténylegesen ledolgozott, hanem mondjuk a hivatalos, esetleg a munkahelyen eltöltött munkaidőt méri. Ha az egyén nem a teljes munkaidőt tölti munkával, akkor változónk
(tévesen) a (munkahelyen töltött) szabadidőt is tartalmazza. Hasonló mérési problémák adódnak az
időegység alatt megkeresett bér változójával is. A modell szempontjából a marginális nettó bérnek van
jelentősége, gyakran azonban csak bruttó bér és/vagy átlagbér áll rendelkezésre. Ha viszont ezeket
használjuk, akkor újabb torzítást viszünk be a modellbe.
Második kérdésünk, hogy miképpen fordíthatók át az elméleti modellek mérhető és empirikusan ellenőrizhető modellekre. Az 1. részben követett eljárás három részből állt: először elméleti változók segítségével megfogalmaztuk a maximalizálási feladatot, másodszor meghatároztuk az elsőrendű
optimumfeltételeket, harmadszor elvégeztük a modell komparatív statikai elemzését, vagyis azt, hogyan változnak a döntési változók értékei az exogén változókban bekövetkező változások hatására.
További jellegzetesség, hogy a problémát egyénekre vagy háztartásokra fogalmaztuk meg.
Nézzük meg, milyen információk állhatnak rendelkezésünkre akkor, amikor a modellt empirikusan
kívánjuk tesztelni, s ennek alapján az elméleti modell mely részei mérhetők, és az eredmények hogyan
értelmezhetők! Tegyük fel, hogy az elvileg megfigyelhető változókat ismerjük, és pontosan úgy mértük meg, ahogyan a modellünk megkívánja, továbbá hogy az exogén változók valóban függetlenek a
döntési változóktól, illetve hogy az exogén változókat az egyén/háztartás valóban nem képes befolyásolni!
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Itt rögtön több problémába ütközünk. Mindenekelőtt az okoz nehézséget, hogy a hasznossági függvény nem figyelhető meg. Ráadásul, a legegyszerűbb statikus modellnél maradva, egy-egy egyénre
csak a változók (H, w, y) egy-egy értékét ismerjük, ugyanakkor ezek az értékek egy mintán, tehát számos egyénre rendelkezésre állnak. Nyilvánvaló tehát, hogy egyfelől az elsőrendű optimumfeltételek
teljesülését empirikusan nem vizsgálhatjuk, továbbá az egyes egyének, illetve háztartások komparatív
statikája sem elemezhető. A nehézség a legegyszerűbben pótlólagos feltevések bevezetése révén hidalható át. Egyrészt feltesszük, hogy a megfigyelt [ H i , wi , yi ] változóértékek (i alsó index i-edik
egyént jelöl) minden egyes egyén egyensúlyi (optimális) helyzetét mutatják. Vegyük észre, hogy
emögött az a feltevés áll, hogy az egyén vagy a háztartás mindig pontosan annyit dolgozik, amennyi
adott paraméterértékek (w, y) mellett számára optimális. Ekkor igaz ugyanis, hogy a megfigyelt változóértékek egyúttal a kínálatot is tökéletesen reprezentálják! Másrészt kikötjük, hogy a mintában szereplő egyének változóértékei egy reprezentatív egyén különböző változóértékek melletti optimális
helyzeteiként értelmezhetők. Az utóbbi feltevés természetesen akkor jogos, ha a mintában szereplő
egyének teljesen egyformák. Ebből következik, hogy empirikusan a modell komparatív statikai tulajdonságainak mérésére tehetünk kísérletet. Magyarán a munkakínálati függvényt tudjuk megbecsülni.
Ha a munkakínálat függvénye:

H  f (w, y) ,
akkor empirikus célokra a következő függvényt kellene specifikálnunk:

H i  g (wi , yi ) .
Tudjuk továbbá, hogy az egyének nem egyformák, következésképpen a heterogenitásból fakadó munkakínálati különbségeket is kezelni kell. Ha az egyének közötti különbségeket (mondjuk a preferenciák eltéréseit) e változó méri, akkor a kínálati függvény:

H i  g (wi , yi , ei ) .
Ezek után meg kellene határoznunk a függvény alakját. Tegyük fel, hogy a kínálati függvény lineáris
és additív. Ekkor a következő alakot kapjuk:

H i   0  1wi   2 yi ,
ahol  0 , 1,  2 (konstans) együtthatók. 1 , illetve  2 azt mutatja meg, hogy a bér, illetve a nem
munkából származó jövedelem egységnyi változása mekkora, illetve milyen irányú változást idéz elő a
munka kínálatában,  0 pedig a zérus bér és a nem munkából származó jövedelem melletti ledolgozni
kívánt idő mértéke. Vegyük észre, hogy a bér és a nem munkából származó jövedelem együtthatója
nem más, mint egy-egy parciális derivált, és segítségükkel kiszámítható a helyettesítési, valamint a
jövedelemhatás:
1   H /  w ,

2   H /  y ,
1   2 H  ( H /  w) s .
Rendre: teljes vagy kompenzálatlan órabérhatás, jövedelemhatás, helyettesítési hatás. Ha a változóinkat jól mértük, a függvényformát helyesen határoztuk meg, illetve ha a munkakínálat alapmodellje
helyesen írja le a valóságot, akkor az együtthatóknak az elméleti modell által előírt előjelűeknek kell
lenniük. Becslésünk nyilván akkor tükrözi helyesen az alapmodellben megfogalmazott haszonmaximalizálási feladatot, ha ˆ1  0 és ˆ 2  0 (^ azt jelzi, hogy itt mintából becsült együtthatókról van szó),
ekkor ugyanis (legalábbis zérustól különböző kínálat esetén) a jövedelemhatás nem pozitív, a helyettesítési hatás pedig nem negatív.
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Az egyszerű lineáris alak tehát alkalmas lehet arra, hogy a munkakínálati alapmodell komparatív statikai tulajdonságait teszteljük. Ugyanakkor számos vonatkozásban meglehetősen merev ez a függvényforma. Például, mivel mindkét fontos együttható konstans, ezért bármely órabér és a nem munkából
származó jövedelem mellett mindig ugyanannyival és ugyanabban az irányban változik a ledolgozni
kívánt munkamennyiség. Ennek következtében mindkét hatás is ugyanakkora lesz, holott lehetséges,
hogy mondjuk alacsonyabb órabérek mellett a helyettesítési, magasabb órabérek mellett pedig a jövedelemhatás az erősebb. Ezért és egyéb okok miatt célszerű valamivel rugalmasabb formákkal is kísérletezni, ahol a számunkra érdekes hatások az órabér, illetve a nem munkából származó jövedelem
színvonalával együtt változnak. Az alábbiakban néhány ilyen alakot láthatunk.

H   0  1w   2 w2   3 y   4 y 2

H   0  1 ln w   2 y

(kvadratikus);
(féllogaritmikus);

H  Aw y  vagyis ln H  ln A   ln w   ln y

(logaritmikus).

A második egyenletnél az órabér (természetes alapú logaritmusának) együtthatója azt mutatja meg,
hogy egyszázaléknyi bérváltozás hány óra változást eredményez a ledolgozni kívánt időben. A harmadikban pedig az együtthatók közvetlenül rugalmasságot jelentenek (tehát ez egy konstans rugalmasságú függvény).
Továbbra is tegyük fel, hogy változóink rendelkezésre állnak, és hogy a függvény alakját is helyesen
határoztuk meg. Ekkor merül fel az a probléma, hogy a mintában lévő egyének egy részénél az egyik
kulcsváltozó értéke zérus. Jelesül, az éppen fizetett munkát nem végző egyének órabére nulla, miközben tényleges órabérük pozitív. A kínálati döntést (ebben az esetben azt, hogy nem dolgoznak) nyilvánvalóan nem zérus órabér figyelembevételével hozzák meg.
E probléma kezelése a kínálati modellek mérésének egyik kulcskérdése. Nyilvánvalóan valamiképpen
pozitív órabéreket kell rendelni ezekhez az egyénekhez is. Ha feltesszük, hogy ezek az egyének elhelyezkedés esetén pontosan ugyanannyi órabért kapnának, mint a hozzájuk hasonló dolgozó egyének,
akkor bérbeszámítás segítségével megkaphatjuk a fizetett munkát nem végzők bérét. Ez egy kétlépéses
eljárás. Az első lépésben szociodemográfiai jegyeik (J) alapján megbecsüljük a bérüket

ŵ =  J,
majd a kínálat becslését az így számított bérrel végezzük el:

H   0  1wˆ   2 y  e .
Célszerű azonban megjegyezni, hogy az eljárás akkor hoz elfogadható eredményeket, ha igaz az a
feltevés, hogy azonos szociodemográfiai jegyekkel rendelkező dolgozó és nem dolgozó egyének azonos bért kapnának. Ha azonban ez nem áll fenn, mondjuk mert a nem dolgozó egyének kevésbé motiváltak a munkában, akkor az eljárás nem azt az órabért eredményezi, amit valójában kapnának. Ezt a
problémát, tehát hogy két vagy több minta meg nem figyelt jegyeiben különbözik egymástól, szelekciós torzításnak nevezik, és a munkakínálati (általánosabban: a munkagazdaságtani) modellek empirikus
becslésének egyik fontos kérdése.
2.2. A szelekciós torzítás
A munkakínálat empirikus vizsgálata sokféleképpen képzelhető el. Valamilyen elméleti modellből kell
kiindulni, de az elmélet rendszerint csak a legfontosabb változók alakulására tartalmaz előrejelzéseket,
továbbá egyes egyénekre és/vagy háztartásokra van megfogalmazva. Empirikusan viszont a problémát
valamilyen heterogén sokaságon vizsgáljuk, tehát számos olyan empirikus változót is kezelnünk kell,
amelyeknek nincs helye az elméleti modellben, illetve amelyek pusztán a modell szempontjából vélet45

len tényezőknek tulajdonítható heterogenitás kiküszöbölése céljából szükségesek. Itt a statikus alapmodell becslésének néhány fontos problémáját vesszük szemügyre. Az alfejezet első részében a munkakínálati alapmodell becslésének legalapvetőbb módszertani problémáit tárgyaljuk a munkakínálati
modell általános optimumfeltételeiből kiindulva. Felvázoljuk a munkavállalási (munkaerő-piaci részvétel) és a munkakínálati döntés (a ledolgozni kívánt munkaidő hossza) közötti kapcsolatot, továbbá
bemutatjuk, hogy a megfigyelt bérek és a bérajánlatok nem feltétlenül esnek egybe, s ismertetjük az e
mögött meghúzódó ún. önszelekció kiküszöbölésének egy lehetséges eljárását.24 Az alfejezet második
részében egy olyan megoldást mutatunk be, amely a hasznossági függvény alakjára vonatkozó feltevések segítségével kísérli meg az alapmodell becslését.
Kezdjük az első problémával. Az egyénekre értelmezett elméleti alapmodell minimális változtatása
lehetővé teszi a modell adott mintán történő becslését. Tegyük fel, hogy az egyének preferenciái különböznek. Jelöljük e különbségeket egy  változóval! Vezessünk be e mellett egy új függvényt, ami
empirikus becsléskor hasznos. Ez az ún. rezervációsbér-függvény – amely azt a bérajánlatot jelzi, amit
az adott preferenciával rendelkező egyén adott nem munkából származó jövedelem és adott ledolgozandó munkaidő mellett éppen elfogad. A függvény a következőképpen fest:

WR  WR (Y , H , ) ,
az első két argumentum értéke pozitív – ha az egyén nem munkából származó jövedelme magasabb,
akkor magasabb adott munkaórát magasabb bér mellett hajlandó ledolgozni, és: az egyén hosszabb
munkaidőt (rögzített Y mellett) magasabb bér mellett vállal el.
Az alapmodell elsőrendű optimumfeltétele belső megoldás esetén ekkor így módosul:

UL
(Y , H , )  W  WR (Y , H , )
UX
.
Azaz optimumban belső megoldás esetén az elfogadott bérajánlat éppen megegyezik a rezervációs
bérrel. Könnyen belátható, hogy ez miért van így.
Az egyén belső megoldás (pozitív munkakínálat) esetén, adott bérajánlat mellett addig csökkenti munkakínálatát, ameddig a WR  WR (Y , H , ) > W egyenlőtlenség, illetve addig növeli munkakínálatát,
ameddig a WR  WR (Y , H , ) < W egyenlőtlenség fennáll.
A munkavállalási (részvételi) döntés esetében a rezervációs bér ugyancsak használható. Legyen di a
részvétel dichotóm (0,1 értékű) indexfüggvénye. Az egyén munkát vállal (di = 1), ha
WR  WR (Y , H  0, ) > W, nem vállal munkát (di = 0), ha WR  WR (Y , H  0, ) < W. Legyen a
rezervációsbér-függvény specifikációja (log)lineáris! Ekkor:

ln WR (Y , H , )  0  1Y  H  K   ,  ~ N (0,  ) ,
és feltesszük a magyarázó változók és a hibatag korrelálatlanságát. Itt a preferenciákban mutatkozó
különbségeket K (megfigyelhető változókban megmutatkozó, tehát mérhető) és  (nem megfigyelhető, nem mérhető) változókkal ragadjuk meg.
Hasonlóképpen: definiáljuk a bérfüggvényt, ami az egyének bérajánlatainak egyenlete. Itt is felteszszük, hogy az egyének bérajánlatainak heterogenitását részben mérhető (Z), részben nem mérhető (u)
tényezők befolyásolják. A bérfüggvény
24

A munkakínálati becslésekben felmerülő önszelekció kiküszöbölésének ma is standard alapvetése, amire itt is
építünk: Heckman (1977) és – erősen rövidített változatban - Heckman (1979).
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ln W  Z  u , u ~ N (0, u ) ,
ahol ugyancsak feltesszük, hogy a magyarázó változók és a hibatag korrelálatlanok.
A rezervációsbér- és a bérfüggvény segítségével felírható a munkavállalási döntés egyenlete. Képezzük a következő indexfüggvényt: Y1

Y1  ln W  ln WR (Y , K , H  0)  Z  u   0  1Y  H  K    =

 Z  0  1Y  H  K  (u   ) .

Minthogy itt a munkavállalási döntést vizsgáljuk, H = 0, tehát

Y1  Z  0  1Y  K  (u   ) ,
ahol a hibatagra feltesszük, hogy (u   ) ~ N (0, ) , továbbá – az előző egyenletekhez hasonlóan- az
ortogonalitást.
*

Az indexfüggvény ekkor:

Y1i > 0  d = 1 (munkát vállal)
i
i
Y1  0  d = 0 (nem vállal munkát).
i

Írjuk most fel a ledolgozott órák egyenletét, azaz az egyéni munkakínálati függvényt! Induljunk ki
ismét az elsőrendű feltételből. Optimumban belső megoldás esetén W  WR (Y , K , H ) . Tudjuk továbbá, hogy ha Y1 > 0  di = 1  h > 0. Emellett tudjuk, hogy

ln WR (Y , K , H  0)  0  1Y  H  K  
és

ln WR (Y , K , H  0)   0  1Y  K  
tehát

ln WR (Y , K , H  0)  ln WR (Y , K , H  0)  H
Az elsőrendű optimumfeltétel újraírva:

ln W  ln WR (Y , K , H  0)  ln WR (Y , K , H  0)  H
átrendezve

H  ln W  ln WR (Y , K , H  0)
A jobb oldal éppen Y1, tehát
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H  Y1
A keresett munkakínálati függvény (Y2):

1
Y2  H  Y1



A ledolgozni kívánt munkaidő és a részvétel (munkavállalás) egyenlete között proporcionalitás (arányosság) áll fenn. Ez a tulajdonság a rezervációsbér-függvény lineáris specifikációjának a következménye.
A munkakínálati alapmodellt tehát három – egymástól nem független - egyenlettel becsülhetjük meg:
részvételi egyenlet, béregyenlet, munkakínálati (munkaidő) egyenlet.
Mielőtt folytatnánk, a munkagazdaságtan egyik nagy horderejű és a kínálati oldalon lényegében mindig megjelenő problémájáról, az önkiválasztásról (önszelekcióról) kell néhány szót ejtenünk.
A munkakínálati modell becslésekor az egyik probléma, hogy az önszelekció miatt a kulcsváltozók
közül a bér és a munkaidő változója cenzorált, s emiatt e változók eloszlása csonkolt lehet. Cenzorált
az a változó, amelynél az eloszlás bizonyos részeit nem tudjuk megfigyelni, de a változó eloszlására
tett feltevés segítségével az eloszlás az adatokból reprodukálható.
Az eljárás lényege szelekciós szabály megállapítása, s ennek alapján a megfigyelt adatokból a változó
eloszlásának előállítása. Ez olyan módon valósítható meg, hogy a hiányzó függő változó problémáját
átalakítjuk a kihagyott magyarázó változó problémájává, így a becsült egyenlet jobb oldala a megfigyelt és a szelekciós torzítás következtében meg nem figyelt hatások összege, vagyis a függő változó
várható értéke a megfigyelt és a meg nem figyelt magyarázó változók várható értékének összege lesz.
A munkagazdaságtanban az önszelekcióból fakadó becslési probléma, s az emiatt a becsléskor esetleg
fellépő szelekciós torzítás kínálati oldalon potenciálisan mindig fennállhat. A leggyakoribb alkalmazás
béregyenletünket érinti. Bizonyos bértartományokban a bérajánlatokat nem tudjuk megfigyelni, esetünkben: azokat az alacsony bérajánlatokat, amelyeket a munkavállalók nem fogadnak el. Minthogy a
megfigyelt és a „tényleges” bérajánlatok eloszlása szisztematikusan eltér egymástól, ezért a megfigyelt
bérek alapján OLS-sel becsült bérfüggvény együtthatóbecslései torzítottak lesznek, a becslés ugyanis a
megfigyelt bérek várható értékét reprodukálja, s emiatt a bérajánlatok várható értékét felülbecsüljük.
A probléma grafikusan az alábbi ábrán tanulmányozható. A bérajánlatok Wmin és Wmax között szóródnak, de a WR  W bérajánlatokat nem tudjuk megfigyelni. A bérajánlatok várható értéke E (W ) . Ha a
várható értéket a megfigyelt bérek alapján becsüljük, akkor a becslés felfelé torzít ( E (W | W  WR ) >
E(W)).
(6) ábra
A bérajánlatok - g (W ) - és a megfigyelt bérek - g (W | W  WR ) - eloszlása
Egyszerűbben fogalmazva: ha adott populációra kívánunk munkakínálati és béregyenletet becsülni,
akkor a populáció számos egyedénél mindkét függő változóra zérus értékeket figyelünk meg. Ez a
jelenség azért áll elő, mert az adott egyének megfigyeléskor aktuálisan nem dolgoznak, azaz adott
bérajánlat mellett megfigyelt munkakínálatuk és bérük zérus, de ez nem jelenti azt, hogy a bérajánlatuk is zérus. Ha egyenleteinket a zérus megfigyelt bérajánlattal rendelkező – aktuálisan nem dolgozó egyénekre is megbecsüljük, akkor az eredmények nem értelmezhetők, ha viszont a becslést a pozitív
megfigyelt bérajánlatokkal rendelkezőkre korlátozzuk, akkor a szelekciós torzítás figyelmen kívül
hagyásakor a becsült paraméterekbe „belemérjük” az önkiválasztás hatását. Emiatt a becslést a pozitív
értékekkel rendelkező egyénekre kell korlátoznunk, de olyan módon, hogy a szelekciós torzítást kezel48

jük. Mint látni fogjuk, a szelekciós torzítás a részvételi egyenlet felhasználásával korrigálható, amelynek segítségével előállítható egy olyan változó, ami a szelekciós torzítás mértékét: az adott – szelektált
– mintába kerülés valószínűségét ragadja meg.
A részvételi (munkavállalási) egyenlet a következőképpen írható fel. Mivel

(u   ) ~ N (0, * ) ,
ezért

u 

*

~ N (0,1) .

Ekkor a részvétel (di = 1) valószínűsége:

Pr(d i  1)  Pr(Y1  0) 
 Pr(lnW  ln WR (Y , K , H  0)  0 
 Pr((Z  K   0  1Y )  (u   )  0) 
 Pr((u   )  ( Z  K   0  1Y )) 
Z  K   0  1Y
u 
 Pr(( * )  (
)) 
*



 Pr(

u 

*
 1  ( c )



 c) 

ahol

Z  K   0  1Y

*

c

A munkavállalástól tartózkodás (di = 0) valószínűsége:

u 

Pr(d i  0)  Pr(Y1  0)  Pr *  c   1  (c)
 

Az adott feltevések mellett (c standard normális eloszlású változó) a részvételi függvény probit becslőfüggvénnyel becsülhető.
A részvételi függvény, mint láttuk, a munkába lépés valószínűségét becsli. Ez nyilvánvalóan nem független az önkiválasztási torzítástól, azaz annak a valószínűségétől, hogy az egyén megfigyelt pozitív
bérekkel és munkaidővel rendelkezik-e vagy sem.
A béregyenlet becslésekor – mint korábban láttuk – a probléma az, hogy a megfigyelt és a tényleges
bérajánlatok különböznek. A bérajánlatok várható értékére nézve az önkiválasztási torzítás:

E (ln W | Y1  0)  E (ln W )
A feladat E (ln W | Y1  0) felbontása az önkiválasztási torzítás és E (lnW ) összegére.
E (ln W )  Z , s ekkor az önkiválasztási torzítástól megtisztított becsült bérek - Zˆ - állíthatók elő.
Az átalakítások felírásának mellőzésével
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E (ln W | Y1  0)  E (ln W )  E (u | (u   )  ( Z  K  0  1Y )) .
A jobb oldal második tagját, azaz az

E (u | (u   )  ( Z  K   0  1Y ))
kifejezést kell becsülhető formára hoznunk.
Ismét mellőzve a bonyodalmas azonos átalakítások ismertetését, és a valószínűségszámítás két standard eredményét felhasználva: x ~N(0,1) esetén E ( x | x  c) 

 (c)

1  (c)

  (c) és

Varx | x  c  1   (c)c  2 (c) ,
a keresett feltételes várható érték:

E (ln W | Y1  0)  Z 

 u2   ue
 (c)
*
,

ahol  (c) 1  (c) =  (c) ( c)   (c) az ún. inverz Mills hányados, a c pontban balról csonkolt
standard normális eloszlás várható értéke. A hányados nevezője azt a valószínűséget jelzi, amivel a
populáció valamely megfigyelése a megfigyelt mintába került.  (c) c monoton növekvő függvénye,
tehát a mintába kerülés valószínűségének monoton csökkenő függvénye.
Az ábrán  és  közötti kapcsolatot láthatjuk:
(7) ábra helye
A mintába kerülés valószínűsége
A jobb oldal második tagja az önszelekció miatt szükséges bérkorrekció. Mint látható, a változó (Mills
hányados, i ) a részvételi egyenletből minden egyes (megfigyelt bérekkel rendelkező) egyénre előállítható. A béregyenletet ezzel a változóval együtt becsüljük meg a megfigyelt bérekkel (és pozitív
munkakínálattal) rendelkezőkre, majd a becslés alapján kiszámítjuk szelekciós korrekciótól megtisztított béreiket. Legyen



 u2   ue
* ,

a béregyenletből becsült együttható! Az egyén becsült bére:

ln Wi  Z i  i   i

,

ahol  i a becslés reziduuma. Az egyenlet OLS-sel becsülhető.
Az egyén korrigált bére ( ln Ŵi ):

ln Wˆi  Z i  i   i

.

Végül, térjünk rá a munkakínálati (munkaidő) egyenletre, ami ugyancsak levezethető a részvételi
egyenletből. A munkaidő egyenlet

1
H  Y1



.
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Ekkor:

E ( H | Y1  0) 



1


1


1



E (Y1 | Y1  0) 

E (ln W  ln WR (Y , K , H  0) | Y1  0) 
E ( Z  K   0  1Y | Y1  0) 

1



E (u   | Y1  0)
.

További azonos átalakítások után:

E ( H | Y1  0) 

Z  K   0  1Y



1
  * ( c )



,

ahol a jobb oldal második tagja mutatja meg az önkiválasztási torzítás mértékét.
Az egyéni munkakínálati egyenlet:

( H i | Y1  0) 

ln Wˆi  K i    0  1Yi



1
  *i   i



.

A korrigált bérek és a béregyenlethez már kiszámított szelekciós változó segítségével a munkakínálati
egyenletet torzítatlanul becsülhetjük OLS-sel a pozitív munkakínálattal (megfigyelt munkaidővel)
rendelkező egyénekre.
A becslésben számos – eddig nem említett – probléma merül fel. Hármat említünk. Az egyik, hogy a
releváns paraméterek identifikációjához az szükséges, hogy a részvételi egyenletben legyen legalább
egy olyan változó, ami a béregyenletben nem szerepel. A másik, hogy mindkét OLS becslés hibatagja
heteroszkedasztikus, s erre a becsült együtthatók standard hibáinak kiszámításakor figyelemmel kell
lenni. Harmadszor, minthogy a bér- és a munkaóra-egyenletben ún. generált regresszor szerepel – azaz
van olyan változó, amelyet más egyenletből állítottunk elő, ezért a becsült együtthatók standard hibái
ugyancsak nem OLS standard hibák. Megjegyezzük még, hogy a szelekciós változó paraméterbecslésének előjele megmutatja, hogy a megfigyelt bérek és a „valódi” bérajánlatok közötti kapcsolatra vonatkozó feltevésünk helyes volt-e. Ha az együttható előjele negatív, akkor a feltevést elfogadhatjuk
(i.e. a megfigyelt bérek a magasabb bérajánlatok felé torzítanak). Végül, a szelekciós változó paraméterbecslésének szignifikanciája egyúttal az önszelekció feltevésének tesztje. Ha a becslést elfogadjuk
(azt állítjuk, hogy a becsült paraméter nem nulla), akkor az önszelekcióra vonatkozó feltevést is elfogadhatjuk. Ha nem fogadjuk el becslést, akkor a munkakínálati egyenletet szelekciós korrekció nélkül
megbecsülhetjük OLS-sel.
.
2.3. Egyéni munkakínálati modell becslése

A modell
Az alábbiakban egy olyan statikus, egyéni munkakínálati modellt mutatunk be, ahol az egyének hétféle tevékenység között oszthatják meg a rendelkezésükre álló időt: főfoglalkozásban normál munkaidő
alatt ( H f ), ugyanitt túlmunkában ( H t ), másodállásban/mellékfoglalkozásban ( H m ), a háztartásban (

H h ), a háztartásban folyó kistermelésben ( H k ) végzett munka, munkába járás ( H u ), valamint szabadidő ( L ). A munkába járás idejét adottnak (egzogénnek), a többi időt döntési változónak tekintjük.
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Feltesszük, hogy az egyén hasznossága ( U ) a megvásárolt és a háztartásban előállított jószágok ( X ),
valamint a szabadidő növekvő függvénye, továbbá hogy az időegység alatt rendelkezésre álló jószágokat az egyén teljes egészében elfogyasztja (hitelfelvétel és megtakarítás kizárva). A háztartási munka,
illetve a kistermelés (rögzített technológia mellett) a következő (konkáv és csökkenő hozadékkal jellemzett) termelési függvényekkel írható le: X h  f ( H h ) , valamint X k  g ( H k ) . Feltesszük, hogy az
egyén sem a háztartásban, sem a kistermelés keretében előállított jószágokból nem ad el, mindet elfogyasztja. Fogyasztása tehát: X   X i , i  h, k , m , ahol m alsó index a piacon vásárolt jószágokat
jelöli). Az időkorlát: T  H f  H t  H m  H u  H h  H k  L (ahol T az összes rendelkezésre álló
idő), a jövedelemkorlát pedig (a piacon vásárolt jószágok árát egységnyinek tekintve):
X  W j H j  g ( H k )  f ( H h )  V , ahol W j , ( j  f , t, m) a nettó órakereset, V a nem munkából
származó jövedelem.
Az egyén problémája tehát:

max U ( X , L) ,
a korlátok pedig

T   H i  L, i  f , t, m, u, h, k ,
X  W j H j  g( H k )  f ( H h )  V ( j  f , t, m) .
A Lagrange függvény:

  U ( X , L)  1(T   H i  L) 2 ( W j H j  f ( H h )  g ( H k )  V  X )

(i  f , t, m, u, h, k , j  f , t, m)
Az elsőrendű optimumfeltételek:

U X  2  0
U L  1  0
2 g '1  0
2 f '1  0
2W j  1  0 ( j  f , t, m) ,
ahol UX és UL a fogyasztás, illetve a szabadidő határhasznossága, g` és f ` a megfelelő függvények
első deriváltja (a háztartási munka és a kistermelés határterméke). Átrendezések, behelyettesítés és
osztás után a következő feltételt kapjuk:

UL
 f '  g '  W j ( j  f , t, m) .
UX
Az egyén tehát a következőképpen allokálja idejét: annyi időt tölt háztartási munkával, illetve kistermeléssel, amely mellett e tevékenységek határterméke egyenlő a helyettesítési határrátával. Ha bármely e tevékenységekre fordított időtartam mellett a helyettesítési határráta nagyobb, mint a határtermék, akkor sem a háztartásban, sem a kistermelésben nem dolgozik. Ha viszont ez csak a kettő közül
az egyikre áll fenn, akkor a másik tevékenységben részt vesz, mégpedig annyi ideig, ami mellett az
egyenlőség teljesül. Kérdés, hogy szabadidejének költségét melyik órabérben méri, illetve a háztartási
munka, valamint a kistermelés termelékenységét melyik órabérrel veti össze. Ha az egyén abban kíván
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dönteni, hogy egyáltalán végezzen-e fizetett munkát, akkor a releváns órabér a főmunkahelyen, normál
munkaidő alatt keresett összeg. Amennyiben az órakereset reálértéke bármely időallokáció mellett
magasabb, mint a háztartási munka és a kistermelés határterméke (pontosabban a határterméknek megfelelő reálfogyasztás), akkor az egyén csak fizetett munkát végez. Ha az egyenlőtlenség iránya fordított, akkor nem végez fizetett munkát, és csak a háztartásban és/vagy a kistermelésben dolgozik. Ha
létezik olyan időallokáció, ami mellett az egyenlőség teljesül, akkor mindhárom tevékenységet végzi.
Amennyiben az egyén főmunkahelyén, normál munkaidő alatt adott órakereset mellett éppen annyit
dolgozik, hogy az ERF teljesül, akkor sem túlmunkát, sem másodállást nem vállal. Ha viszont az adott
főmunkahelyi órabér és munkaidő mellett elégedetlen fogyasztásával, tehát többet kíván dolgozni,
akkor túlórázik és/vagy másodállásban dolgozik. Ekkor a felhasznált szabadidő költségét a túlmunka,
illetve a másodállás órakeresetében méri, s ugyancsak ehhez viszonyítja a háztartási munka, valamint a
kistermelés határtermékét. Ha mindhárom fizetett tevékenységben részt vesz, akkor a másodállás órakeresete lesz a döntési változó.
Ha felírjuk a teljes jövedelmet – teljes kiadást

Wi L  X  f ( H h )  g ( H k )  Wi ( H h  H k )  Wi (T  H u )  V  I , (i  f , t, m)
ahol I a teljes jövedelem, továbbá

f ( H h )  g ( H k )  Wi ( H h  H k )  

(i  f , t, m) ,

a háztartás háztartási munkából és kistermelésből származó profitja, ha az adott tevékenységek költségének a fizetett munka végzéséről való lemondásból fakadó jövedelemveszteséget tekintjük. Az egyén
döntési problémája ekkor úgy is leírható, mint egy kétlépéses maximalizálási feladat. Először a háztartási tevékenységekből származó profitot (  ) maximalizálja, és ebből adódik f '  g '  Wi

(i  f , t, m) , majd a teljesjövedelem-korlát figyelembevételével, a maximalizált  mellett választja

meg a maximális hasznosságot nyújtó fogyasztást (X).
Kérdés, hogy az időallokációt hogyan befolyásolják az órakeresetekben, a nem munkából származó
jövedelemben, valamint a munkába járás időköltségében (utazási idő) bekövetkező változások.
Vegyük elsőként szemügyre a háztartási munkát és a kistermelést! E két tevékenység hosszát csak az
órabérek befolyásolják. Ha az egyén mint termelő bármely változóérték mellett optimumban van, s
feltesszük, hogy termelőként kompetitív piacon tevékenykedik, akkor

H h
 0 (i  f , t, m) és
Wi

H k
 0 (i  f , t, m) , tehát a fizetett munkák órakeresetének növekedése csökkenti a két tevékenyWi
ségre fordított időt. A munkába járás időköltsége, a nem munkából származó jövedelem viszont nem
befolyásolja a háztartásban és a kistermelésben töltött időt. A háztartási és a kistermelésben végzett
munka kínálata tehát:

H i  H i (W j ) (i  h, k , j  f , t, m) .
Ha ezt behelyettesítjük a profitfüggvénybe, akkor a maximális profit az órakereset függvényében:

 (Wi )  f ( H h (Wi ))  g ( H k (Wi ))  Wi H h (Wi )  Wi H k (Wi ) (i  f , t, m)
A szabadidő fogyasztását a munkába járás idejének, valamint a nem munkából származó jövedelemnek a változása csak a teljes jövedelemre gyakorolt hatásukon keresztül befolyásolja, egyik sem vál53

toztatja meg a fogyasztás, illetve a szabadidő költségét. E két változó esetén tehát tiszta jövedelemhatás figyelhető meg. Minthogy az előbbi növekedése csökkenti, az utóbbié növeli a teljes jövedelmet, és
minthogy feltettük, hogy normál jószág, ezért a munkába járás idejének növekedése csökkenti, a nem
munkából származó jövedelem emelkedése pedig növeli a szabadidőt. Ez könnyen belátható, hiszen
tudjuk, hogy

L  L(Wi , I (Wi , H u ,V )) ,
tehát

L
L I
L L I

 0 és

 0.
H u I H u
V I V

Az órabérnek a szabadidő fogyasztására gyakorolt hatása a következőképpen írható fel

L  L  L I
 

Wi  Wi  s I Wi

(i  f , t, m) ,

továbbá a jövedelemkorlátot Wi szerint deriválva

I   
  (T  H u )

Wi  Wi  s

(i  f , t, m) ,

végül

L  L 
L  L
  (T  H u ) 
 
 0
Wi  Wi  s
I Wi I

(i  f , t, m) .

A jobb oldal első tagja helyettesítési, második jövedelemhatás. Az előbbi csökkenti, utóbbi növeli a
szabadidő fogyasztását. A harmadik tag az órakereset változásának a háztartási munka és a kistermelés
profitjára gyakorolt hatását mutatja. Látszik, hogy az órakereset emelkedése növeli a háztartási munka
és a kistermelés költségét, továbbá csökkenti az e tevékenységekre fordított időt, tehát csökkenti a
profitot. Az órakereset változásának a szabadidő fogyasztására gyakorolt hatása tehát elméletileg
meghatározhatatlan.
Végül vegyük szemügyre a fizetett munkára fordított idő alakulását! Az időkorlátot átrendezve a következőket kapjuk

H i  T  L(Wi , I (Wi , H u ,V ))  H h (Wi )  H k (Wi )  H u .
A fenti összefüggésből megállapítható a nem munkából származó jövedelemnek, a munkába járás
idejének, valamint az órakeresetnek a fizetett munka hosszára gyakorolt hatása:

H i
L I

 0,
V
I V

H i
L I

 1  0 ,
H u
I H u
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H i
L H h H k



 0 .
Wi
Wi Wi Wi
A nem munkából származó jövedelem emelkedése csökkenti a fizetett munkára fordított időt, a munkába járási idő változásának hatása elméletileg nem meghatározható, és ugyanez a helyzet az órakereset hatásával is.
Kérdés, hogyan alakul valamely fizetett munka kínálata egy másik fizetett tevékenység órakeresetének
a függvényében. Az egyén problémája ekkor:

H i  T  L(W j , I (W j , H u ,V ))  H h (W j )  H k (W j )  H j (W j )  H u ,
(i,j=f,t,m, i  j)
tehát

H i
L H h H k H j




 0 .
W j
W j W j W j W j
Összességében adott fizetett munka órakeresetének növekedése egy másik fizetett munka idejét egyaránt csökkentheti és növelheti.
Adatbázis, változók, a becslési eljárás
Az adatbázis a Társadalomtudományi Intézet 1987-ben lefolytatott reprezentatív háztartás-felvétele.
Ennek során egyebek mellett a háztartások (1143 háztartás) jövedelmét és a háztartástagok időfelhasználását kérdezték meg. Részletes időfelhasználás a háztartás két felnőtt korú (18 éves és idősebb) tagjára áll rendelkezésre. Ez az egynél több tagot számláló háztartásoknál többnyire a háztartásfő és házastársa (élettársa) volt. Az elemzéshez a háztartási adatokat egyéni szintre alakítottuk át olyan módon,
hogy azokat az egyéneket tekintettük megfigyelési egységnek, akikre az egyéni időfelhasználás és az
órakeresetek adatai rendelkezésre álltak, s ezekhez rendeltük hozzá a háztartási szintű változókat. Az
így előállított sokaság eredetileg 1972 egyénből állt. Az elemzésből azonban 23 főt hiányos, illetve
ellentmondásos adatok miatt kihagytunk, így végül 1949 fős sokaságra végeztük el a számításokat.
A modellben egyetlen egyén viselkedését elemeztük, becsléskor azonban figyelembe kell vennünk az
egyének heterogenitását, elsősorban emberi tőke, illetve szociodemográfiai jegyeikben mutatkozó
különbségeiket, amelyek részben preferenciák eltéréseit is jelzik. E jellegzetességeket megragadni
kívánó változóként szerepel az egyén neme, foglalkozási státusa, iskolai végzettsége, életkora, illetve
gyakorlati ideje, a család létszáma, a keresők és a tanulók száma.
A modell becslésére egy a munkakínálati modellek esetében viszonylag gyakran használt háromlépéses eljárást alkalmazunk, amely a következő  a becsléseknél szokásos problémákon túlmenő  nehézségeket is figyelembe veszi. Először: vannak olyan egyének, akik feltehetően nem pontosan annyi
munkaórát dolgoznak le, amennyit akkor dolgoznának, ha szabadon választhatnák meg munkaidejüket, illetve ha a munkavállalásnak nem volnának rögzített költségei (itt: az utazási idő költsége). Ennek következtében egyrészt a munkakínálat változója nem feltétlenül folytonos, másrészt a zérus órát
dolgozó egyének kínálata pozitív is lehet. Másodszor: az éppen nem dolgozó egyéneknél az órakereset
megfigyelt változója zérus, ugyanakkor az az órakereset, amit az egyén munkába álláskor kapna pozitív. Harmadszor: az órakereset változója endogén abban az értelemben, hogy  ceteris paribus  a
ledolgozott munkaidő nem független az órakeresettől, mert a munkaidőt és a bért meghatározó nem
megfigyelt változók valószínűleg nem korrelálatlanok.
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E három problémát az eljárás a következőképpen kezeli. Ha a munkakínálat (tehát a kínált munkaidő)
az aktuálisan éppen nem dolgozó egyéneknél nem feltétlenül zérus, akkor nyilvánvalóan nem készíthetünk olyan becslést, ahol ezeket az egyéneket bevonjuk az elemzésbe. Ekkor azonban, mivel a becslést
csak az éppen aktuálisan dolgozó egyénekre végezzük el, a szelekciós torzítás problémájával állunk
szemben, mert ha az összmintára nézve a becslés hibájának eloszlása a szokásosan feltett normalitásnak eleget is tesz, a pozitív ledolgozott munkaidővel rendelkező egyénekre elvégzett becslésre ez bizonyosan nem áll. Ez a nehézség úgy küszöbölhető ki, hogy a mintában szereplő minden egyénre
probit alkalmazásával kiszámítjuk a részvétel valószínűségét, s ennek segítségével egy olyan korrekciós változót kapunk, amely biztosítja, hogy munkakínálati becslésünk torzítatlan legyen akkor is, ha a
becslést a legkisebb négyzetek módszerével és a pozitív munkaidő-értékekkel rendelkező egyénekre
végezzük el. A bér és a munkaidő korrelálatlanságát pedig úgy biztosíthatjuk, hogy az egyének releváns emberi tőke változóinak és a korrekciós változó segítségével, egyszerű legkisebb négyzetek módszerét alkalmazva, megbecsüljük az órakeresetet, és a regressziós egyenlet által előrejelzett órakeresetet használjuk azután a munkakínálatot becslő egyenletben, amelyet lineáris formában specifikáltunk.
A becslés menete tehát a következő:
1. lépés Ri  a0i  Xa 1i  Za 2i  a3iV  a4i H u (i  f , t, m, k, h) ,
2. lépés Wi  b0i  Xb1i  b2i (i  f , t, m) ,
3. lépés H i  c0i  Zc1i  c2i ln Wˆ  c3iV  c4i H u  c5i  (i  f , t, m, k, h) ,
ahol az 1. lépés a már említett probit, Ri az adott tevékenységben történő részvétel dichotóm változója, X az egyén emberi tőke változóinak vektora (iskolai végzettség, gyakorlati idő, nem, foglalkozási
státus), Z az egyének preferenciáit, munkavállalási hajlandóságát befolyásoló változók vektora (életkor, a család létszáma, az aktív keresők, valamint a tanulók létszáma a családban). A második lépés az
órakereset becslése, amelynek eredménye ( ln Ŵ , a 2. lépésben becsült órakeresetek logaritmusának
vektora) szerepel a harmadik lépés egyenletében, és ahol  a probit segítségével előállított korrekciós
változó. Végül a harmadik lépés a tulajdonképpeni munkakínálat-becslés.

Eredmények
Minthogy az első és a második lépés pusztán azt a célt szolgálta, hogy a harmadik lépésben elvégzett
becslés torzítatlan legyen, ezért csak a munkakínálati egyenletekkel foglalkozunk. A determinációs
együttható értéke (a háztartási munka kínálatának egyenletét kivéve) nagyon alacsony. Ez azonban a
modell érvényességét nem befolyásolja, hiszen ennek kritériuma az együtthatóbecslés hatékonysága.
Ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy az ilyen és ehhez hasonló modellek magyarázó ereje (abban az
értelemben, hogy a függő változó alakulását jelentős mértékben megmagyaráznák) viszonylag kicsi.
Mindenekelőtt megállapíthatjuk, hogy a mintakiválasztási torzítással kapcsolatos feltevés helyes volt:
a korrekciós változó (Lambda) együtthatójának a becslése a másodállás/mellékfoglalkozás kivételével
szignifikáns. Ugyanakkor egyáltalán nem mondható sikeresnek a nem munkából származó jövedelem
(V) becslése; egyetlen egyenletben sem kaptunk elfogadható együtthatót. Ami a munkába járás időköltségét (Hu) illeti, az együttható (a másodállás és a mellékfoglalkozás, valamint a kistermelés egyenletének kivételével) negatív és szignifikáns, tehát a munkába járás idejének növekedése mind a fizetett,
mind a háztartási munka kínálatát csökkenti. Az utóbbi esetben az empirikus eredmény ellentétben áll
az elméleti modell előrejelzésével; eszerint ugyanis az együtthatóbecslés nem lehetne szignifikáns. Az
órakereseteknek a munkakínálatra gyakorolt hatása (azokban az esetekben, ahol az együtthatóbecslés
szignifikáns volt) ugyancsak egyértelmű: növekedésük minden esetben csökkenti a munkakínálatot.
A munkakínálat együtthatóbecslése
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lnWf
lnWt
lnWm
V (10-5)
Hu
Életkor
Életkor2
Család létszáma
Aktív keresők
száma
Tanulók száma
Lambda
Konstans
kiigazított R2
F érték
N

Hf
együtth
-0,36
-0,64
-0,11
-1,75

t
1,41
2,19
1,71
0,53

Ht
együtth
0,05
-0,005
0,006
-1,18

t
0,26
0,01
0,13
0,33

Hm
együtth
0,15
0,33
-0,39
3,04

t
0,38
0,94
1,32
1,16

Hh
együtth
-1,63
0,18
-0,12
-0,19

t
7,03
0,62
1,93
0,09

Hk
együtth
-1,18
0,15
0,02
-0,93

t
5,75
0,36
0,27
0,72

-0,19
0,11
-0,001
0,3

2,26
1,89
1,52
3,26

-0,17
-0,04
0,006
0,18

2,63
0,75
1,05
2,57

0,02
-0,03
0,004
-0,02

0,24
0,9
1,09
0,25

-0,3
0,1
0
0,66

4,84
0,67
0,5
10,09

-0,12
0,07
-0,002
0,14

1,57
1,88
0,93
2,01

-0,3

3,25

-0,24

2,82

-0,04

0,4

-0,29

3,62

-0,08

0,91

0,39

4,5

-0,18

2,49

-0,17

1,92

-0,5

6,16

-0,15

2,04

0,62
10,85
0,04
3,66
1231

4,17
9,05

1,51
0,48
0,05
3,07
459

4,16
0,35

0,86
1,99
0,07
4,28
460

1,45
2,01

2,13
1,59
0,38
101,58
1781

22,9
1,34

-0,99
-3,1
0,09
13,01
1038

5
2,95

A főfoglalkozás normál munkaidejét vizsgálva a másik két fizetett tevékenység órakeresetének emelkedésekor a jövedelemhatás bizonyult erősebbnek (habár a másodállás/mellékfoglalkozás órakeresetére vonatkozó paraméterbecslés szignifikanciaszintje éppen az elfogadhatóság határán van). A főmunkahelyi túlóra, valamint a másodállás/mellékfoglalkozás kínálatának egyenletében egyik órakeresetváltozó becslése sem szignifikáns. A háztartási munka kínálatát (a modell előrejelzésének megfelelően) a főfoglalkozás normál munkaidő alatti és a másodállás/mellékfoglalkozás órakeresetének emelkedése csökkenti, és ugyanez áll a kistermelésre is, ahol a főfoglalkozás normál munkaidejének órakeresetére kaptunk negatív és szignifikáns együtthatót.
2.4. Jövedelemtranszfer és munkakínálat
A különböző társadalmakban számos jövedelemtranszfer létezik, ezeknek a munkakínálatra gyakorolt
hatása szakpolitikai szempontból nem feltétlenül érdektelen. Itt a munkagazdaságtan munkakínálati
modelljeinek egyszerű eszközeivel a probléma szerkezetét mutatjuk be, továbbá megvizsgáljuk néhány
empirikusan is létező megoldás munkakínálati hatásait. A modellekben eltekintünk olyan – empirikusan gyakran fontos – sajátosságoktól, mint a részvételi költség, az információ tökéletlensége, valamint
a program stigmatizáló hatása.
A transzferek többféleképpen csoportosíthatók. Három fajta, munkakínálati szempontból részben különböző transzfer hatásait mutatjuk be: egyösszegű transzferek, adójóváírás és jövedelemfüggő garantált jövedelem.
Egyösszegű transzferek
Számos jövedelemtranszfer egyösszegű; jogosultság esetén az egyén vagy a háztartás a jogosultság
időtartama alatt időegységenként rögzített támogatásban részesül. A transzfer munkakínálati szempontból lehet univerzális, azaz a jogosultsági kritériumot teljesítő egyén vagy háztartás számára bizonyos időtartamra automatikusan folyósítják (például családi pótlék). Más transzferek esetében a jogosultságot munkatilalomhoz vagy (éppen ellenkezőleg) munkavégzési kötelezettséghez kötik. Az alábbiakban néhány egyösszegű transzfer munkakínálati hatásait elemezzük röviden. A rendelkezésünkre
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álló összes ismert statikus modell alkalmas a transzferek hatásainak elemzésére: statikus egyéni munkakínálati alapmodell, statikus egyéni modell nem fizetett munkával, statikus háztartási modell fizetett
és nem fizetett munkával. Az alábbiakban különböző – egyszerűbb és bonyolultabb - modelleken mutatjuk be a transzferek munkakínálati hatásait, egyes transzferek esetében több modell hatásait is
szemügyre vesszük, a kifejtés esetenként algebrai és grafikus, esetenként csak a grafikus változatot
tárgyaljuk.
Egyösszegű univerzális transzfer
E transzfer esetében egy (kéttagú) háztartási modellből indulunk ki. Először megmutatjuk, milyen
szerepe van a transzfernek a háztartás munkakínálatának alakulásában akkor, ha az egyének két tevékenységre (munkára és szabadidőre) oszthatják szét a rendelkezésükre álló időt. Másodszor, megvizsgáljuk, mi történik a háztartástagok munkakínálatával akkor, ha a transzfert nem fizetett munkával
kötjük össze (például gyermeknevelés), azaz ha a transzferhez potenciálisan kapcsolódó tevékenységet
nem fizetett munkaként értelmezzük.
Nézzük először az első esetet! Háztartásunk két munkaképes tagból áll. A háztartás két tagja adott
időtartamra a munkajövedelméből (nettó) és a szabadidejéből származó hasznosságot maximalizálja.
Hasznossági függvényük közös. Feltesszük, hogy a munkaképes (potenciálisan dolgozó) háztartástagok bérajánlata (például: nettó reál órakereset) rögzített. Feltesszük továbbá, hogy a háztartásnak (az
esetlegesen igénybe vett transzferen kívül) nincs nem munkából származó jövedelme. A (munkaképes)
háztartástagok hasznosságát a következő közös függvény írja le:

max U ( X , L1 , L2 )
ahol L szabadidő, X jövedelem/fogyasztás, a két alsó index a két háztartástagot jelöli.
Tegyük fel, hogy létezik egy egyösszegű univerzális transzfer; univerzális abban az értelemben, hogy a
jogosultsági kritériumoknak eleget tevő háztartások automatikusan hozzájutnak. A transzfer összege
időegységenként S, a folyósítás időtartamát nem vizsgáljuk. Ekkor a háztartás jövedelemkorlátja:

X  W1 H1  W2 H 2  S .
Az időkorlát:

Ti  Li  H i , i  1,2

.

A Lagrange függvény:

  U ( L1 , L2 , X )  1 (T  L1  H 1 )  2 (T  L2  H 2 )
 3 (W1 H 1  W2 H 2  S  X )
ahol  j ( j  1,2,3) Lagrange multiplikátor. Öt döntési változónk van (X, Li, Hi)). Deriválás és átrendezés után a belső megoldás elsőrendű optimumfeltételei:

U Li
UX
U L1
U L2

W i ,


W1
.
W2
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Az első optimumfeltétel ismerős az egyéni munkakínálati alapmodellből; a második pedig a háztartási
munkakínálati modellből. Az utóbbi azt mutatja meg, hogy a két családtag időallokációja egyfelől
preferenciáiktól, másfelől a két háztartástag munkavégzésének relatív jószágelőállító képességétől
függ.
Nézzük most meg a modell komparatív statikáját – itt csupán S munkakínálatra gyakorolt hatására
fordítjuk figyelmünket. A teljes jövedelem-teljes kiadás egyenlőség:

I  W1T  W2T  S  W1L1  W2 L2  X .
A szabadidő iránti optimális kereslet:

Li  Li (W1,W2 , I ) ,
ahol

I  I (W1,W2 , S ) .
S a teljes jövedelmen keresztül fejti ki hatását a szabadidőre, és mivel I

S

> 0, ezért (normál jószág-

ról lévén szó) tiszta jövedelemhatás érvényesül, tehát a szabadidő emelkedik, vagyis:

Li Li I

> 0.
S
I S
Továbbá, minthogy H i  T  Li , a munkakínálatra gyakorolt hatás negatív:

H i
L I
 i
< 0.
S
I S
S emelkedése tehát csökkenti a háztartástagok munkakínálatát. Hogy a két háztartástag munkakínálata
hogyan alakul, egyfelől preferenciáiktól, másfelől relatív bérajánlatuktól függ (lásd a két elsőrendű
optimumfeltételt). Ha a két háztartástag bérajánlata és preferenciái azonosak, akkor mindkét tag egyforma mértékben mérsékli a munkakínálatot. Ha a háztartástagok preferenciái azonosak, és munkájuk
relatív jószágelőállító képessége (bérajánlata) eltérő, akkor az alacsonyabb bérajánlattal rendelkező
egyén nagyobb mértékben csökkenti munkakínálatát, mint az az egyén, akinek a bérajánlata magasabb.
A transzfer tehát nem befolyásolja a szabadidő határköltségét, ugyanakkor a háztartás a transzferhez
jutás révén egyszerre növelheti nettó jövedelmét és szabadidejét, ezért tiszta jövedelemhatás lép fel,
ami az eredetileg (a transzfer bevezetése előtt) pozitív munkakínálattal rendelkezők munkakínálatát
csökkenti, az eredetileg egyébként is zérus munkakínálattal rendelkezőké pedig továbbra is zérus.
Továbbá: az eredetileg alacsony munkakínálatú (az extenzív határ közelében lévő) személyek ki is
vonulhatnak a munkaerőpiacról.
Másodszor, nézzük meg azt a helyzetet, amikor az univerzális S járadék folyósítása valamilyen –
egyébként – nem fizetett munkához kötődik. Ennek tipikus példája a gyermeknevelési, betegápolással
összefüggő tevékenységek támogatása. A járadék időtartamának elemzését itt is homályban hagyjuk, a
kérelmezési és igénybe vételi költséget zérusnak, a programmal kapcsolatos információt pedig tökéletesnek és teljesnek tekintjük. Minthogy az adott tevékenységhez a transzfer hiányában nem kapcsolódik munkadíjazás, ezért kézenfekvőnek tűnik a nem fizetett munkát is magában foglaló munkakínálati
modell alkalmazása.
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A háztartásnak továbbra is két, (potenciálisan) fizetett munkát végző tagja van. A házaspár sokféleképpen maximalizálhatja (egyéni, illetve együttes) hasznosságát. Feltesszük, a két családtag számára
közömbös, hogy az együttes fogyasztási lehetőségekből melyikük hogyan részesül (a fogyasztás tehát
közjószág). Feltesszük továbbá, hogy a járadékot közösen fogyasztják el és hasznossági függvényük
közös. Jelöljük 1 és 2 alsó indexszel a két családtagot, H-val a nem fizetett, M-mel a fizetett munkára,
L-lel a szabadidőre fordított időt, W-vel a fizetett munka egységnyi díját (például: nettó reál órakereset). Legyen X az összes (reál)fogyasztás (reáljövedelem), ami két elemből áll: Xh és Xm – ahol az első
elem a nem fizetett munkával előállított, a második pedig a pénzért vásárolt jószágtömeg. A nem fizetett munka termelési függvénye: X h  F ( H1 , H 2 ) , amire kikötjük a csökkenő hozadékot. S a járadék.
A probléma:

U ( X , L1 , L2 ) , (hasznossági függvény)

X h  F ( H1 , H 2 ) , (a nem fizetett munka termelési függvénye)
X m  W1M 1  W2 M 2  S („piaci” fogyasztás függvénye)
X  F ( H1 , H 2 )  W1M1  W2 M 2  S (fogyasztási/jövedelemkorlát)

Li  M i  H i  T , i  1,2 (időkorlát)
A Lagrange függvény:

  U ( L1 , L2 , X )  1 (T  L1  H1  M 1 )  2 (T  L2  H 2  M 2 )
 3 (W1 M 1  W2 M 2  S  F ( H1 , H 2 )  X )

,

ahol  j ( j  1,2,3) Lagrange multiplikátor. Hét döntési változónk van (X, Li, Mi, F(Hi)). Deriválás és
átrendezés után a belső megoldás elsőrendű optimumfeltételei ( F (.) a nem fizetett munka határterméke):

U Li
UX
U L1
U L2

 F ( H i ) W i ,


F ( H1 ) W 1
.

F ( H 2 ) W2

Látjuk, hogy mindkét családtagra teljesül az alapmodellben látott elsőrendű optimumfeltétel, továbbá
hogy a két családtag optimális időallokációját szabadidőre vonatkozó preferenciáik és a kétféle tevékenységgel kapcsolatos relatív jószágelőállító képességük (termelékenységük) határozza meg. Ha a két
háztartástag preferenciái azonosak, akkor az a háztartástag vesz nagyobb mértékben részt a nem fizetett munkában, akinek a termelékenysége (határterméke) a nem fizetett munkában magasabb, illetve
fizetett munkájának jószágelőállító képessége (nettó órakereset) kisebb.
A modell komparatív statikájának elemzéséhez írjuk fel ismét a beckeri teljes jövedelem-teljes fogyasztás egyenlőséget!

I    W1T  W2T  S  W1L1  W2 L2  X ,
ahol a jobb oldal a teljes fogyasztás (a szabadidő költsége és a fogyasztás együtt), bal oldal a teljes
jövedelem (I).  a nem fizetett munkából származó profit:
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  F ( H1, H 2 )  W1H1  W2 H 2 ,
az a többlet, amit a két egyén – adott időráfordítás mellett - a háztartási termelésből ugyanennyi
fizetettmunka-végzéshez képest realizál.
Minthogy itt csupán S munkakínálatra gyakorolt hatása az érdekes számunkra, a továbbiakban csak
ezzel foglalkozunk. Induljunk ki az időkorlátból. Ekkor Mi

M i  T  Li (W1,W2 , I (W1,W2 , , S ))  H i (W1,W2 ) ,
tehát

M i
L I
 i
.
S
I S
A jobb oldal mindkét tagja pozitív, ezért a keresett előjel negatív. Azaz a transzfer összegének emelkedése csökkenti az egyén fizetettmunka-kínálatát. Hogy melyik egyénét és milyen mértékben, arra itt
nem térünk ki. A nem fizetett munkára felírva, az időkorlát:

Hi  T  Li (W1,W2 , I (W1,W2 , , S ))  M i (W1,W2 , I (W1,W2 , , S )) .
Ennek alapján

H i
L I M i I
 i

.
S
I S
I S
A jobb oldali első két tag előjeléről láttuk, hogy mindkét tagja pozitív, ezért a két tag együttes hatása
negatív. A második két tag közül a harmadik előjele negatív, a negyediké pozitív, a két tag együttes
előjele tehát pozitív és negatív is lehet. Emiatt a transzfer emelkedésének hatása az egyes háztartástagok nemfizetettmunka-kínálatára elméletileg bizonytalan. Egyes háztartástagok esetében csökkenhet,
illetve növekedhet annak a tevékenységnek az optimális időtartama, amire a transzfert folyósítják.
Egyösszegű univerzális transzfer munkatilalommal
Az egyösszegű transzfer sajátos változata az, amikor a jogosultsági kritériumok (például megfelelő
korú gyermekek jelenléte és/vagy száma a családban) mellett az igénybe vétel feltétele a fizetett munka feladása. Ezt a változatot (fizetett-) munkatilalommal kombinált egyösszegű transzfernek nevezhetjük. Az a személy, aki igénybe veszi, nem végezhet fizetett munkát.
Ha a fizetett munka helyett végzett tevékenységet (például gyermekgondozás, gyermeknevelés) az
egyén szabadidős tevékenységként értékeli, akkor a probléma igen egyszerűen formulázható meg.
Tegyük fel, hogy a statikus egyéni kínálati alapmodellben vagyunk; tegyük fel, hogy az egyén transzfer hiányában nem rendelkezik nem munkából származó jövedelemmel. A transzfer összege továbbra
is legyen S.
Két eset lehetséges. Először: adott egyén munkakínálata a transzfer bevezetése előtt pozitív. Vagyis

U ( X , L)  U (WH , T  H ) , H > 0.
Ha a transzfert bevezetik, és ha WH  S , akkor az eredetileg pozitív munkakínálattal rendelkező
személy (fizetett) munkakínálata bizonyosan zérus lesz, hiszen
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U ( X  S , L  T ) > U ( X  WH , L  T  H ) .
Az egyén hasznossága emelkedik – szabadideje nő, jövedelme nem csökken, a jogosultság időtartamára „megszabadul” a negatív hasznosságot jelentő munkavégzéstől. Ezt a helyzetet látjuk az alábbi
ábrán.
(8) ábra helye
Egyösszegű univerzális transzfer munkatilalommal – kínálatcsökkenés
Az egyén W1 bér mellett Hp órát dolgozik. Adott feltétel (pl gyerekszülés) esetén S jövedelemtámogatásra számíthat. S feltétele a munkavégzés felfüggesztése – és megfordítva: ha a jogosultsági időtartam
alatt munkába áll, akkor S-t teljes egészében elveszti. Az egyén magasabb hasznossági szintre kerül,
ha elfogadja S-t, és kilép a munkaerőpiacról. Munkakínálata ekkor zérusra csökken. Ha munkába állás
esetén továbbra is W1 bérajánlatra számíthat, akkor az optimális munkakínálat mellett jövedelme HW1
lenne, ami kisebb, mint S, tehát a jövedelemtámogatás teljes időtartamát kitölti (igénybe veszi). Csak
akkor kezdené fontolgatni a munkába állást, ha a jövedelemtámogatás igénybe vételekor ennél magasabb, legalább W2 bérajánlatra számíthatna (e bér mellett éppen közömbös számára, hogy munkába áll
vagy sem). Az is látható, hogy a szabadidővel kapcsolatos preferenciák miatt S elvesztését S-nél magasabb munkajövedelem ellentételezné.
Megjegyezzük még, hogy lehetnek olyan egyének is, akiknél WH  S , s egyúttal

U ( X  S , L  T ) > U ( X  WH , L  T  H ) .
Ők ugyancsak zérusra csökkentik munkakínálatukat. Ez akkor áll elő, ha a zérus munkakínálat és S
transzfer mellett az egyének nagyobb hasznosságot érnek el, mint WH munkajövedelem mellett. Azaz
ha a munkakínálat csökkenéséből származó jövedelem(fogyasztás)-csökkenésből származó hasznossági veszteséget felülmúlja a többlet szabadidő révén nyert hasznosságnövekedés.
A transzfer bevezetése előtt pozitív munkakínálattal rendelkező személyek közül azok, akikre nézve
igaz, hogy

U ( X  S , L  T ) < U ( X  WH , L  T  H ) ,
nem vesznek részt a programban, azaz munkakínálatuk változatlan marad, és S-t nem veszik igénybe.
Ehhez nyilvánvalóan az szükséges, hogy WH  S , azaz hogy a transzfer igénybe vételével jelentős
munkajövedelem-veszteséget szenvedjenek el. Az alábbi ábrán ez az eset tanulmányozható.
(9) ábra helye
Egyösszegű univerzális transzfer munkatilalommal – változatlan kínálat
Az egyén munkakínálata W bérajánlat mellett Hp. Ha belép a programba, akkor jövedelme csökken. A
csökkenést nem kompenzálja a nem munkából származó jövedelem (S) emelkedése – hasznossága
csökkenne, ha részt venne a programban, ezért nem vesz részt, munkakínálata változatlan marad.
A második eset – transzfer hiányában zérus munkakínálat – egyszerű. Az egyén igénybe veszi a
transzfert, munkakínálata pedig továbbra is zérus lesz, azaz a transzfer nem gyakorol hatást a munkakínálatra, hasznossága viszont emelkedik.
A transzfer összességében az aggregált munkakínálatra negatív hatást gyakorol, és ha a munkaerőpiac
keresleti oldalát rögzítjük – a transzfer folyósításának időtartama alatt a bérajánlat nem változik, akkor
az egyének egy része a transzfert a jogosultság teljes időtartamára igénybe veszik. A fentiekből az is
világos, hogy – adott transzfer mellett – minél alacsonyabb az egyén bérajánlata és/vagy minél inkább
szabadidőnek tekinti azt a tevékenységet, amire a transzfert folyósítják, annál inkább részt vesz a programban.
Egyösszegű transzfer munkavégzési kötelezettséggel
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Az egyösszegű transzferek másik csoportját azok a különböző időtartamra folyósított járadékok alkotják, amelyek munkavégzési kötelezettséggel járnak együtt. E transzfereket jellemzően olyan munkanélküli és/vagy inaktív személyek vehetik igénybe, akik a transzferhez jutás esetén munkát vállalnak.
A jogosultság feltétele tehát, hogy az inaktív vagy munkanélküli egyén fizetett munkát végezzen. Ez
azt is jelenti, hogy az egyének részvételi költsége nem zérus, de ettől a bonyodalomtól itt is eltekintünk. A transzfer jellemzője, hogy összege nem függ a ledolgozott munkaidő hosszától.
Jellemző forma a munkavállalási (pénz)költség csökkentését célzó egyösszegű támogatás. Ha az egyén
munkát vállal, akkor S támogatáshoz jut, amit kizárólag a munkavállalási költsége csökkentésére
használhat fel. Minthogy a jogosult egyének munkakínálata – adott bérajánlatok mellett – zérus, ezért
a közvetlen hatás egyszerűen modellezhető; a munkavállalási költség mérséklése vagy nem befolyásolja a kínálatot, vagy zérus helyett pozitív kínálatot produkál. Az alábbi ábrán azt az esetet látjuk,
amikor a zérus munkakínálat S hatására pozitív lesz.
(10) ábra helye
Egyösszegű transzfer munkavégzési kötelezettséggel – növekvő kínálat
Az egyösszegű támogatás analóg azzal, mintha az egyén nem munkából származó jövedelme emelkedne – pozitív munkakínálat mellett tehát tiszta jövedelemhatás van jelen, ekkor a munkakínálat
csökkenését várjuk. Ugyanakkor támogatás hiányában zérus munkakínálattal rendelkező egyének esetében lehetséges, hogy a munkakínálat pozitív lesz.
Az egyén munkavállalási költsége S, tegyük fel, hogy nincs nem munkából származó jövedelme.
Adott bér (W) és S munkavállalási költség mellett az egyén legmagasabb (még elérhető) közömbösségi
görbéje U1. Ekkor az egyén – támogatás hiányában - közömbös abban a tekintetben, hogy H1 vagy
zérus órát dolgozzon. Tegyük fel, hogy pénzfeldobással a zérus munkakínálatot választja! A szabályozó hatóság a munkavállalás ösztönzése céljából S összegű közlekedési támogatást nyújt a munkavállalóknak. Ha az egyén megkapja a támogatást, akkor költségvetési korlátja éppen S-nyivel párhuzamosan (jobbra-felfelé) eltolódik - bérajánlata továbbra is W. Az egyén a támogatás bevezetése előtt nem
dolgozott (H = 0, L = T), a támogatással magasabb (U2) közömbösségi görbére kerül, fogyasztása nő,
szabadideje viszont csökken – munkakínálata emelkedik (0-ról, H2-re).
S bevezetésekor azonban munkakínálat-csökkenés is bekövetkezhet egyes egyéneknél, akik a támogatás előtt is dolgoztak. Ha S kellően nagy, W kellően alacsony (és az igénybevételi költségek is mérsékeltek), akkor lehetnek olyan egyének, akik a támogatás hatására kilépnek a munkaerőpiacról, majd
támogatásért folyamodnak, s a munkaerőpiacra visszatérve a korábbinál kevesebbet dolgoznak (munkakínálatuk csökken). Ezt látjuk az alábbi ábrán.
(11) ábra helye
Egyösszegű transzfer munkavégzési kötelezettséggel – csökkkenő kínálat
Az egyén a támogatás bevezetése előtt dolgozott – W bérajánlat mellett munkakínálata H1. A támogatás hatására kilép a munkaerőpiacról, S támogatásra tesz szert, W bérajánlat mellett visszatér a munkaerőpiacra. Nem munkából származó jövedelme most S (a korábbi zérussal ellentétben), tiszta jövedelemhatást látunk – fogyasztása és szabadideje emelkedik, munkakínálata H2-re csökken.
Egyösszegű transzfer munkavégzési kötelezettséggel és jövedelemplafonnal
Itt olyan egyösszegű jövedelemtámogatásról (Z) van szó, amit az egyén akkor kap meg, ha munkába
áll és jövedelme nem ér el egy rögzített jövedelemplafont (Xp). Az egyén a jövedelemplafonig munkajövedelme mellé megkapja a teljes összeget, a jövedelemplafon elérésekor pedig a teljes összeget elveszti, azaz Xp fölött már semmit sem kap. Hogyan befolyásolja ez a megoldás az egyén munkakínálatát?
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A releváns csoport e konstrukciók esetében az alacsonyjövedelműek – a példa az egyik lehetséges
illusztrációja az ún. szegénységi csapdának. Ez, ebben a példasorban, az első jövedelemvizsgálathoz/plafonhoz kötött transzfer.
Tegyük fel tehát, hogy az egyén alacsonyjövedelmű, ezért bizonyos mértékű munkavégzés mellett
jogosult erre a jövedelemtámogatásra. Tekintsünk el a programmal kapcsolatos információs problémáktól, a kérvényezési költségektől. Egyénünk zérus költséggel hozzájut a támogatáshoz, ha kéri.
Ekkor alapesetben a következőt látjuk:
(12) ábra helye
Egyösszegű transzfer munkakötelezettséggel és jövedelemplafonnal – növekvő kínálat
Egyénünk akár van a program, akár nincs, W bérajánlatra számíthat. A program hiányában munkakínálata H1. Ha részt vesz a programban, akkor adott jövedelemszint alatt egyfelől megkapja a Z támogatást, másfelől minden ledolgozott munkaóra után W jövedelemhez jut. Látható, hogy programrészvétel vonzó alternatíva, mert így magasabb hasznossági szintre kerül. Esetünkben éppen a jövedelemplafonig érdemes elmennie. Ekkor hasznossága nagyobb, mint ha ennél kevesebbet dolgozna, ezért az
Xp – H2 kombinációt választja, munkakínálata tehát a program következtében növekszik (H1-ről H2re). Ha ennél többet dolgozna, akkor alacsonyabb fogyasztásra számíthatna, mert a támogatást teljes
egészében elvesztené – alacsonyabb jövedelemhez és hasznossághoz jutna. Ebben az esetben tehát a
jövedelemtámogatás - bizonyos pontig - emeli a munkakínálatot.
(13) ábra helye
Egyösszegű transzfer munkakötelezettséggel és jövedelemplafonnal – csökkenő kínálat
A második esetben az egyén adott bér (W) mellett H1 órát dolgozna a program hiányában. A program
növeli hasznosságát és fogyasztását, ezért érdemes részt vennie. Az előző esethez hasonlóan éppen a
jövedelemplafonig előnyös számára a ledolgozott idő növelése. Az eredmény nagyon hasonló az előzőhöz. Egy fontos különbséggel: a program hatására munkakínálata csökken.
(14) ábra helye
Egyösszegű transzfer munkakötelezettséggel és jövedelemplafonnal – növekvő kínálat az extenzív
határon
A harmadik esetben a program hiányában L = T, H = 0. Ekkor a program az egyént munkaerő-piaci
részvételre ösztönzi, H kínálata lesz, s ő is a támogatási plafonnak megfelelő munkakínálatot választja
– többet semmiképpen.
Egyösszegű transzfer munkavégzési kötelezettséggel és rögzített munkaidővel
A rögzített jövedelemtranszferek egyik igen elterjedt formája az a támogatás, amikor a jövedelemtámogatást munkavégzéshez kötik, s egyúttal a munka időtartama (az időegységre jutó – például havi ledolgozott munkaidő) is rögzített. Ha az egyén részt vesz a programban, akkor adott időegység alatt Z
támogatáshoz jut, amennyiben Hp munkaórát teljesít. A ledolgozandó idő rögzített, így a konstrukció
egyúttal meghatározza az egyén bérajánlatát (Wp) is – Z = WpHp.
Az egyén a program révén

U (Y  Wp H p , L  T  H p )
hasznossághoz juthat, ahol Y a program hiányában elérhető fogyasztás (itt: nem munkából származó
jövedelem).
Nézzük meg most, hogy egyénünk mikor nem vesz részt a programban! Ennek az opciónak két alesetét
különböztethetjük meg. Az első alesetet az az egyén képviseli, akinek program hiányában munkakínálata zérus. Ez az egyén nem vesz részt a programban, ha
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U (Y , L  T ) > U (Y  Wp H p , L  T  H p ) .
Ez akkor áll fenn, ha a programrészvétel miatt bekövetkező munkavállalás nagyobb hasznosságveszteséget jelent számára, mint amekkora a fogyasztásnövekedés következtében előálló hasznosságnövekedés.
A második alesetben az egyén munkakínálata a program hiányában is pozitív – itt feltesszük, hogy az
egyénnek nincs nem munkából származó jövedelme, azaz X  Wa H a , ha az egyén nem vesz részt a
programban, és X  W p H p , ha részt vesz. Ekkor

U (Wa H a , L  T  H a ) > U (Wp H p , L  T  H p ) .
Ez azonos (rögzített) bérajánlatok ( Wa  W p ) mellett akkor állhat elő, ha Ha < Hp. Ekkor a program
hiányában rövidebb munkaidőből származó hasznosságtöbblet felülmúlja a programtól történő tartózkodás miatt bekövetkező fogyasztáscsökkenés hasznosságveszteségét. Azonos (rögzített) munkaidő
(Ha = Hp) esetén pedig akkor következik be, ha program hiányában a bérajánlat magasabb - Wa  W p
, tehát azonos szabadidő mellett a programtól tartózkodás magasabb fogyasztáshoz vezet. Ez utóbbi
egyén helyzetét látjuk az alábbi ábrán.
(15) ábra helye
Változatlan (pozitív) munkakínálat – az egyén nem vesz részt a programban
Az eredmény ugyanaz, ha a programtól való tartózkodás esetén magasabb bérajánlat mellett az egyén
munkakínálata Hp-nál alacsonyabb, a jövedelem pedig legalább Z. A programrészvétel ekkor legfeljebb Z jövedelemmel, de hosszabb munkaidővel járna együtt, azaz a jövedelem részvétel esetén nem
változna, a szabadidő pedig csökkenne, tehát az egyén számára a részvétel ugyancsak egyértelmű
hasznosságveszteséget okozna.
Empirikusan nyilván a két opció bérajánlatainak a különbsége releváns, azaz a programban történő
részvételre viszonylag alacsony bérajánlatú személyek esetén számíthatunk.
Következő kérdésünk, hogy egyénünk milyen feltételek mellett vesz részt a programban, és ez hogyan
befolyásolja munkakínálatát. Tekintsük ismét először azt az egyént, akinek a program hiányában munkakínálata zérus! Ebben az esetben

U (Y , L  T ) < U (Y  Wp H p , L  T  H p ) ,
programrészvétel esetén az egyén hasznossága emelkedik, mert a szabadidő csökkenéséből fakadó
hasznosságveszteséget felülmúlja a a fogyasztás emelkedéséből fakadó hasznosságnyereség. Az egyén
munkakínálata tehát emelkedik.
A probléma másképpen is megformulázható (lásd az alábbi ábrát). Program hiányában az egyén Wa
bérajánlatra számíthat. E bérajánlat mellett munkakínálata zérus. A program Wp > Wa bérajánlatot
kínál, s az így keletkező fogyasztásnövekedési lehetőség az egyént arra készteti, hogy belépjen a programba, és Wp mellett Hp órát dolgozzon.
(16) ábra helye
Növekvő munkakínálat az extenzív határon
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Lehetnek továbbá olyan egyének, akik a program hiányában is dolgoznak (Ha > 0), WaHa fogyasztáshoz jutnak, és részt vesznek a programban – azaz munkakínálatuk Hp, fogyasztásuk WpHp lesz. Ezeknél az egyéneknél:

U (Wa H a , L  T  H a ) < U (Wp H p , L  T  H p ) .
Ez az állapot nyilván akkor állhat elő, ha Wp > Wa és Hp ><= Ha, valamint ha Wp < Wa és Hp < Ha.
Hogy a különböző esetekben a munkakínálat miképpen változik, ez a helyettesítési és a jövedelemhatás egymáshoz viszonyított erősségén múlik, s ettől függően a munkakínálat csökkenése és növekedése is bekövetkezhet. Az alábbi négy ábrán ezt a négy esetet mutatjuk be.
Az egyén tehát részt vesz a programban, Wp > Wa , munkakínálata csökken vagy nő:
(17) ábra helye
Csökkenő munkakínálat (Wp > Wa)
(18) ábra helye
Növekvő munkakínálat (Wp > Wa)
Az egyén részt vesz a programban, Wp < Wa , munkakínálata nő vagy csökken:
(19) ábra helye
Növekvő munkakínálat (Wp < Wa)
(20) ábra helye
Csökkenő munkakínálat (Wp > Wa)
Adójóváírás
A statikus egyéni munkakínálati alapmodellben vagyunk azzal a különbséggel, hogy az egyének adott
jogosultsági kritériumok (például gyermekszám) rögzített kulcsú adójóváíráshoz (adóvisszatérítéshez)
jutnak. Egyénünk bérajánlata W, továbbra is feltesszük, hogy nem munkából származó jövedelme
zérus, az adójóváírás költsége zérus, a programmal kapcsolatos információ tökéletes és teljes.
Ha van adójóváírás, akkor az egyén – pozitív munkakínálat, illetve munkavégzés esetén

t (WH )
adójóváíráshoz jut, ahol t rögzített adókulcs (0 < t < 1). Ha tehát a jogosultsági kritériumnak megfelelő
személy fizetett munkát végez, akkor tényleges munkajövedelme
WH + t (WH ) = (1+t)WH
lesz, azaz effektív bérajánlata emelkedik. Belső megoldás esetén a probléma egyszerű:
max U  U ( L, X )

X  (1  t )(W (T  L))
H LT .
A Lagrange függvény:

  U ( L, X )   X  (1  t )W (T  L) .
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Az elsőrendű optimumfeltétel:

UL
 (1  t )W
UX
.
Kérdés, hogy mi történik t változása esetén az egyén munkakínálatával? A teljes kiadás-teljes jövedelem egyenlőség:

I  (1  t )WH  X  (1  t )WL .
Az optimális szabadidő függvénye:

L  L((1  t )W , I ((1  t )W ) ,
tehát két tényező, az effektív bér és a teljes jövedelem határozza meg; az effektív bér egyúttal a szabadidő határköltsége is; az effektív bér a bérajánlattól és az adókulcstól függ. A jelenleg releváns kérdés:

L  L  L I
  
t  t  s I t ,
s ebből (H = T – L):

H  T  L((1  t )W , I ((1  t )W )
H
 L  L I
   
t
 t  s I t
előjele. Mint látjuk, itt két hatás érvényesül, amelyek ellentétes irányúak. A jobb oldal első tagja a
helyettesítési hatás, t emelkedése növeli a szabadidő határköltségét, s ez az egyént szabadidejének
csökkentésére, azaz munkakínálatának növelésére készteti. Második tagja tiszta jövedelemhatás: t
emelkedése lehetővé teszi az egyén számára, hogy mind szabadidejét, mind fogyasztását növelje, s ez
csökkenti munkakínálatát. A hatás tehát elméletileg meghatározhatatlan.
A fenti eredmény eligazít abban is, hogy mi történik a program hiányában is pozitív munkakínálattal
rendelkező egyének munkakínálatával akkor, ha adójóváírást vezetnek be, azaz az eredetileg t = 0
állapotból t > 0 állapotba kerülnek. Ekkor egyes egyének munkakínálata emelkedhet (a helyettesítési
hatás dominál), másoké csökkenhet (a jövedelemhatás dominál).
(21) ábra helye
Adójóváírás – csökkenő munkakínálat
A fenti ábrán a második eset tanulmányozható. A költségvetési egyenes az adójóváírás következtében
a korábbinál meredekebb lesz, az ábrán látható egyén munkakínálata H1 –ről H2 – re csökken.
Az első esetet alább látjuk. Az effektív bér emelkedése itt pozitív munkakínálati reakciót vált ki.
(22) ábra helye
Adójóváírás – növekvő munkakínálat
A bérajánlatok emelkedéséhez hasonló hatás figyelhető meg az adójóváírás bevezetése előtt az extenzív határon vagy annak közelében elhelyezkedő egyéneknél. Az alábbi ábrán látható egyén munkakínálata az adójóváírás bevezetése előtt éppen zérus – a bérajánlat éppen egyenlő az egyén rezervációs
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bérével (W = WR). Az adójóváírás következtében a bérajánlat emelkedik, s ez arra készteti az egyént,
hogy munkakínálatát emelje.
(23) ábra helye
Adójóváírás – növekvő munkakínálat (az extenzív határon)
Jövedelemfüggő garantált jövedelem - jövedelemplafonnal
Az alábbi modell a jövedelemtámogatás és a munkakínálat közötti összefüggések leírására szolgáló
modellek közül az egyik legkorábbi.25 A modell szerkezete voltaképpen azonos a statikus egyéni
munkakínálati alapmodell szerkezetével. Egyetlen lényeges eltéréssel. Létezik egy viszonylag alacsony jövedelmet garantáló, jövedelemhatárhoz kötött program, amelyben a jövedelemtámogatást a
következő szabály szerint folyósítják:

B  G  t (WH ) ,
ahol B a jövedelemtámogatási programból származó nettó jövedelem (ténylegesen megkapott segély
összege), G a maximális garantált jövedelemtámogatás összege, amihez az egyén zérus munkakínálattal hozzájuthat. Ha az egyén – munka révén - többlet jövedelemhez jut, a jövedelemtámogatás nettó
összege csökken – mégpedig a

t (WH )
szabály szerint, ahol t rögzített jövedelemadó-kulcs (0 < t < 1). Vagyis, ha az egyén részt vesz a programban és dolgozik, akkor adott jövedelemszintig csökken a jövedelemtámogatás összege (B), ugyanakkor összes jövedelme ( WH  B ) nő. Ha viszont az egyén elér egy bizonyos jövedelemszintet,
akkor a jövedelemtámogatás megszűnik, B értéke nullára csökken. Ebből adódóan a programrészvétel
és a programból származó pozitív nettó jövedelem kritériuma:

G  t (WH ) .
Feltesszük, hogy az információ tökéletes és teljes, az egyéni jövedelmek tehát költségmenetesen megfigyelhetők; hogy az egyén számára a programban való részvétel zérus (pénzbeli és egyéb) költséget
jelent. Ekkor csak azok az egyének kívánnak részt venni a programban, akik a jogosultsági kritériumnak megfelelnek, ezek a személyek mind részt vehetnek a programban, és éppen a szabályoknak megfelelő jövedelemtámogatáshoz juthatnak.
Ha az egyén részt vesz a programban, akkor költségvetési korlátja:

X  WH  B ,

X  WH  G  t (WH ) ,

azaz

X  G  (1  t )(WH ) .
A probléma tehát

U  U ( L, X )
X  G  (1  t )(W (T  L))
H  LT .
25

Ősforrás: Ashenfelter (1983); a modell alapjául szolgáló amerikai programról (AFDC - Aid to Families with
Dependent Children) összefoglalóan például: Moffitt 2002.
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A Lagrange függvény:

  U ( L, X )   X  (1  t )W (T  L)  G .
A belső megoldás (nem meglepő módon):

UL
 (1  t )W
UX
.
A programban részt vevő egyén tehát olyan szabadidő (munkaidő) és fogyasztás kombinációt választ,
ami mellett a fenti egyenlőség teljesül. Jelöljük azt a munkamennyiséget (munkaórát) H D -vel, ami
mellett az egyén számára folyósított garantált jövedelem éppen egyenlő a levonásokkal (B = 0), vagyis
ahol G  t (WH ) . A belső megoldás munkakínálati felső korlátja tehát HD. Azaz

UL
 (1  t )W , H < HD.
UX
Ha az egyén az adott paraméterek mellett HD - nél többet kíván dolgozni, akkor túllépi a jogosultsági
jövedelemhatárt, és nem jut jövedelemtámogatáshoz, ha kevesebbet, akkor még valamennyi jövedelemtámogatás is megilleti. Ha az optimális munkakínálat nagyobb HD-nél, akkor a legegyszerűbb
alapmodellben vagyunk, vagyis az ERF:

UL
W
UX
Ennek megfelelően, az egyén optimumban a költségvetési korlát töréspontjától jobbra vagy balra helyezkedhet el, attól függően, hogy melyik időallokáció jelent számára nagyobb hasznosságot. Az ábrán
ezt a helyzetet látjuk. AC szakasz a G összegű maximális támogatás.
(24) ábra helye
Az egyén W bérajánlat mellett részt vehet a programban, ha optimális munkakínálata zérus és HD közé
esik. Ekkor a tényleges órakeresete (1 – t)W. Programrészvétel mellett a maximális munkakínálat HD,
az összes fogyasztása (jövedelme) legfeljebb XD. HD munkakínálat mellett a munkajövedelem növekedése éppen felemészti a segély (a garantált jövedelem) összegét. Ha optimális munkakínálata HD-nél
nagyobb, akkor zérus segélyre, de magasabb tényleges órakeresetre (W) számíthat. Adott bérajánlat
mellett a programban résztvevők optimális munkakínálata, összjövedelme és effektív órakeresete kisebb, szabadideje pedig több lesz, mint a programban részt nem vevőké.
Nézzük most meg a programban résztvevőkre a probléma komparatív statikáját! Itt G és t munkakínálatra gyakorolt hatása az érdekes, ezért kizárólag erre koncentrálunk.
Ha az egyén részt vesz a programban, akkor munkakínálata 0 < H < HD (HD - mint láttuk - az a munkamennyiség, ahol a támogatás elfogy). Az egyén teljes jövedelme – részvétel esetén -

I  WH  B  WH  G  tWH  WH (1  t )  G  (1  t )WH  G ,
I  (1  t )WH  G ,
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a teljes kiadás

X  (1  t )WL .
Ennek megfelelően a beckeri teljes jövedelem – teljes kiadás egyenlőség:

I  (1  t )WH  G  X  (1  t )WL
Tudjuk, hogy az optimális szabadidőt két tényező befolyásolja: a teljes jövedelem és a szabadidő határköltsége; a teljes jövedelem az effektív órakeresettől és a garantált jövedelem szintjétől függ, a szabadidő határköltsége pedig maga az effektív órakereset. Az effektív órakereset két tényező határozza
meg: a bérajánlat (W) és a programban használt adókulcs (t). Azaz:

L  L((1  t )W , I ((1  t )W , G) .
Rögzített W és t mellett a maximális garantáljövedelem szabadidőre gyakorolt hatása tiszta jövedelemhatás, hiszen G változása változatlanul hagyja a szabadidő határköltségét, tehát:

L L I

> 0.
G  IG
G emelkedése növeli a teljes jövedelmet, a teljes jövedelem emelkedése pedig növeli a szabadidő iránti keresletet – a jobb oldali két derivált előjele pozitív, így az összhatás is pozitív. Tudjuk továbbá,
hogy H = T – L, így G változásának a munkakínálatra gyakorolt hatása is felírható:

H  T  L((1  t )W , I ((1  t )W , G)) ,
H
L I

< 0,
G
 IG
ami természetesen negatív, tehát magasabb G mellett a munkakínálat kisebb lesz.
t változásának az optimális szabadidőre gyakorolt hatása – ismét a teljes jövedelem, teljes kiadás
egyenlőségből kiindulva:

L  L((1  t )W , I ((1  t )W , G)
Rögzített bérajánlat (W) és garantált jövedelem (G) mellett vizsgálódva, az adókulcs emelkedése egyszerre csökkenti a teljes jövedelmet (I) és az effektív bért ((1 – t)W). Ezért tiszta jövedelemhatás és
helyettesítési hatás is fellép:

L  L  L I
  
t  t  s I t ,
ahol a jobb oldal első tagja a helyettesítési, a második pedig a jövedelemhatás. Ha t nő, akkor csökken
a szabadidő határköltsége – az egyén emiatt növelni kívánja szabadidejét. Ugyanakkor csökkennek
fogyasztási lehetőségei, ami viszont arra ösztönzi, hogy szabadidő iránti keresletét mérsékelje. A jobb
oldali első derivált előjele tehát pozitív, a másodiké negatív. Elméletileg nem dönthető el, hogy melyik
hatás az erősebb, a nettó hatás előjelének megállapítása ezért csak empirikusan lehetséges.
A munkakínálatra nézve a két hatás előjele fordított – H = T – L, ahol T konstans:

H  T  L((1  t )W , I ((1  t )W , G) .
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Tehát

H
 L  L I
   
,
t
 t  s I t
ezért a munkakínálatra gyakorolt nettó hatás előjele elméletileg ugyancsak meghatározhatatlan.
Most térjünk ki arra a problémára, mi történik az egyének munkakínálatával, ha a munkaerőpiacon egy
programnélküli állapot után garantált-jövedelem program bevezetésére kerül sor. Az első kérdés, hogy
mi történik az extenzív határon, azaz hogyan alakul a program hiányában zérus munkakínálattal rendelkező egyének munkakínálata a program bevezetésének hatására. A második kérdés, milyen hatással
van a program bevezetése azoknak az egyéneknek a munkakínálatára, akik a program hiányában is
pozitív munkakínálattal rendelkeznek. Egyik kérdésre sem adunk itt pontos választ, csupán néhány
összefüggésre mutatunk rá.
Ami az első problémát illeti, a következőket mondhatjuk. A program hiányában zérus munkakínálattal
rendelkező egyénnek két tényezőt kell mérlegelnie. Ha az egyének a programba lépés mellett dolgoznak, akkor emelkedik a jövedelmük, ugyanakkor csökken a szabadidejük. Ha belépnek a programba,
akkor hasznosságuk a munkavégzés miatt csökken, a munkajövedelemhez és garantált jövedelemhez
jutás lehetőségének megnyílásával viszont nő. A két ellentétes hatás nagysága – ismét – empirikus
kérdés, egyrészt függ az adott egyének preferenciáitól (egymáshoz képest mennyire értékelik a szabadidőt és a fogyasztást), másrészt a program paramétereitől (G és t). A program – rögzített W és adott
preferenciák mellett - nyilván annál vonzóbb számukra, minél magasabb G és minél alacsonyabb t,
tehát minél magasabb B. Ha B elégséges vonzerőt jelent számukra, akkor zérus munkakínálatuk pozitív lesz. Ennek szükséges - de nem elégséges – feltétele: B > 0, azaz G  t (WH ) , vagyis

G
 WH .
t

Világos, hogy minél nagyobb G, minél kisebb t, annál nagyobb a pozitív munkakínálat kialakulásának
a valószínűsége. Az egyenlőtlenségből az is látható, hogy adott G és t mellett a munkával kombinált
programrészvétel az alacsonyabb bérajánlattal (W) rendelkezők számára lehet előnyös. Minél bőkezűbb tehát a program (minél nagyobb G), minél kisebb a ledolgozott munkaidő emelkedése függvényében bekövetkező jövedelemcsökkenés (minél kisebb t), továbbá minél alacsonyabb a bérajánlat
(W), az egyének annál nagyobb valószínűséggel vesznek részt a programban, azaz annál nagyobb lesz
a program hiányában zérus, a program jelenlétében pozitív munkakínálattal rendelkező egyének aránya. A fentiekből az is következik, hogy az egyébként zérus munkakínálattal rendelkező egyének közül azoknál, akiknél B  0, G  t (WH ) , vagyis

G
 WH , a programrészvétel valószínűsége várhat

tóan igen alacsony lesz.
A második kérdést vizsgálva, ha az egyén munkakínálata a program hiányában pozitív, akkor –
amennyiben részt vesz a programban - a program bevezetésének hatására munkakínálata várhatóan
csökken. Ha az egyén részt vesz a programban, akkor nem munkából származó jövedelme a korábbi
állapothoz képest emelkedik (B többletjövedelemhez jut). Tehát tiszta jövedelemhatás jelenik meg: az
egyén egyszerre növelheti fogyasztását és a szabadidejét, hasznossága így csökkenő munkakínálat
mellett emelkedik. Ugyanekkor a program bevezetése révén szabadidejének határköltsége is csökken
(W-ről (1-t)W-re), ami – a helyettesítési hatás révén - arra ösztönözi, hogy szabadidejét növelje. Ebben
az esetben tehát a jövedelem- és a helyettesítési hatás ugyanabba az irányba – a munkakínálat csökkenése felé – mutat. Megjegyezzük, hogy az eredetileg HD vagy ennél nagyobb munkakínálattal rendelkezők munkakínálata HD alá csökken, hiszen egyébként nem juthatnak hozzá a program által biztosított többlet jövedelemhez.
2.5. Jóléti transzferek és munkakínálat. Néhány empirikus modell

71

A különféle transzferek munkakínálati hatásait többféle módon lehet megbecsülni, ami részben a függ
az elméleti modellek specifikációjától, részben az adott transzferek jellegzetességeitől, részben a rendelkezésre álló adatbázis korlátaitól.
Az elméleti modellek alapvetően kétfélék: strukturális vagy redukált formájú modellek. Az első esetben egy specifikus függvényformát öltő hasznossági függvényből indulunk ki, a becslésből a hasznossági függvény paraméterei közvetlenül kinyerhetők, a becslés eredményei oksági hatásokként értelmezhetők. A redukált formájú modellekben kevesebb a feltevés (például a hasznossági függvényt
többnyire általános alakban adják meg), a kapott eredmények oksági értelmezése problematikus, illetve az adott változó hatásmechanizmusa gyakran homályban marad. A tananyag eddigi részeiben többnyire redukált formájú modellekkel dolgoztunk, itt több strukturális modellt mutatunk be.
A transzferek első megközelítésben durván ugyancsak két csoportra oszthatók, az univerzális, valamint a jövedelemvizsgálathoz kötött transzferekre. Az univerzális transzfer valamely rövid távon nem
változtatható egzogén jellegzetességhez kötődik (gyermekek száma és életkora – családi pótlék), a
jövedelemvizsgálathoz kötött pedig valamely (egy vagy több) jövedelemkritériumhoz. Az utóbbi esetben az igénybevétel (take- up, non take-up) mértékének elemzése is fontos lehet, gyakran az igénybevételt és a kínálati hatásokat együttesen modellezik.
Ami az adatbázisokat illeti, itt is két csoportot különböztethetünk meg: keresztmetszeti és időbeli változások vizsgálatára is alkalmas (pl. panel) adatbázisok. Az előbbiek nem alkalmasak a szabályozás, a
szabályozás változásainak elemzésére, ugyanakkor gyakran csak ilyenek állnak rendelkezésre. Utóbbiak elvileg lehetővé teszik a beavatkozások hatásainak vizsgálatát. Az adatokkal kapcsolatos problémák
kezelésére gyakran használnak aggregált idősoros adatokat – ekkor a szakpolitikák mikroszintű hatásai
nem igazán mérhetők, illetve kvázi-panel adatokat – itt ugyanez a helyzet.
Az alábbiakban röviden bemutatunk néhány modellezési példát, amelyben az igénybevétel (programrészvétel) és a munkakínálat együttes becslésére kerül sor.
Gyermekelhelyezési költségek és munkakínálat
A kisgyermekes családok, ezen belül különösen a kisgyermekes anyák munkakínálatát befolyásoló
fontos tényező, hogy a munkát vállaló személyek számára a gyermekelhelyezés (például bölcsődében,
óvodában, vagy valamely magánszemély felügyeletére bízva) mennyire költséges. Európában ráadásul
az ilyen típusú ellátások részben explicit vagy implicit transzferekkel (kedvezményes étkeztetés, önkormányzati óvodában kedvezményes elhelyezés, stb.) járhatnak együtt. A gyermekgondozási költségek munkakínálatra gyakorolt hatása a legegyszerűbben az exogén és rögzített munkavállalási költség
modelljének keretein belül vizsgálható. Ugyanakkor, ha a gyermekelhelyezési költségek arányosak a
ledolgozott munkaidő hosszával, akkor a rögzített költséget feltételező modell eredményei nem tekinthetők megbízhatónak. Ezen túlmenően lehetséges, hogy a munkakínálat és a munkavállalási költség
egyaránt endogén. E megfontolások figyelembe vételével több olyan strukturális modell becslésére
került sor, amelyekben munkakínálat és gyermekgondozási költség egyidejűleg döntési változó (Blau
– Hagy 1998, Blau – Robins 1988, Duncan – Paull - Taylor 2001, Hotz – Kilburn 1994, PareraNicolau - Mumford 2005, Ribar 1992). A modellek közül a Parera-Nicolau és Mumford féle modell él
a legkevesebb korlátozó feltevéssel (például: a férj munkakínálata nem rögzített és endogén), itt egy
ennél egyszerűbb változatot mutatunk be röviden Duncan-Paull-Taylor tanulmányára támaszkodva.
A modell statikus, legalább egy, iskoláskorúnál fiatalabb gyermekkel rendelkező nő formális (fizetett)
gyermekgondozással kapcsolatos döntését vizsgálja - a gyermekgondozási tevékenység egységárának,
valamint e tevékenység minőségének figyelembe vételével. A modell fontosabb jellegzetességei a
következők:
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(1) a gyermekgondozási tevékenységet árszóródás jellemzi, amely a tevékenységek minőségi különbségeit tükrözi;
(2) a fizetett munka ideje legfeljebb akkora lehet, mint a nem az anya által szolgáltatott gyermekgondozás időtartama – e mögött az a feltevés áll, hogy amikor az anya dolgozik, akkor őt helyettesíteni
kell, ugyanakkor a gyermekgondozásnak a munkavégzéstől független okai is lehetnek;
(3) a házastárs munkakínálata exogén (rögzített);
(4) nem fizetségért végzett (informális) gyermekgondozás ugyancsak exogén (rögzített);
(5) a különféle gyermekgondozási formák megkülönböztetésére nem kerül sor (pl. bölcsőde, óvoda
vagy bébiszitter).
Az anya hasznossági függvénye
(

),

ahol C a fogyasztás (gyermekgondozás nélkül), L szabadidő, Q a gyermekgondozás minősége, Z
exogén magyarázó változók. U mindhárom argumentumában növekvő.
Q-t egy termelési függvénnyel jellemezzük
(

),

ahol KM, KI, KF az anya által végzett, az informális, valamint a pénzért vásárolt (formális) gyermekgondozás időtartama. q a formális gyermekgondozás minősége, q = 1 az ún. alapminőség, 0 < q < 1
rosszabb minőség, q > 1 jobb minőség.
A költségvetési korlát:
(

)

,

ahol p az alapminőségű gondozás egységára (óradíja), w órakereset, H munkaidő, T az összes rendelkezésre álló idő, V nem munkából származó jövedelem (beleértve a házastárs bérét is).
Időkorlát
,
azaz a gyermekre minden percben ügyel valaki.
Továbbá (lásd a korábbi feltevést):
.
Az ökonometriai specifikáció során feltesszük, hogy az egyének megfigyelt munkaideje (hw) és az
igénybe vett gyermekgondozás időtartama (hc) mögött az egyének munkavállalási hajlandósága és
gyermekgondozás iránti kereslete áll . Ezeket számos megfigyelhető tényező befolyásolja, és a
következő alakot öltik:

ahol a hibatagok a függő változót befolyásoló mindazokat a tényezőket reprezentálják, amelyek függetlenek a megfigyelt változóktól. Feltesszük továbbá, hogy a hibatagok együttes eloszlása normális,
egységnyi szórással, és hogy egymástól nem függetlenek (korrelációjuk: ρ).
További feltevés – s ezzel a becsülni kívánt modell diszkrétté válik -, hogy a nők vagy dolgoznak vagy
nem. Ekkor három lehetséges állapot különböztethető meg: az egyén nem dolgozik (
), dolgozik és
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minimális (
), illetve a minimálisnál több gyermekgondozást (
likelihood függvény:
(

)

(

∑[

∑

(

)

[

( (

∑
∑

)

(

[

) vesz igénybe. Ekkor a

(

(

(

)]

))

√ (

√ (

)

) √ (

) √ (

ahol P a megfelelő állapot bekövetkezésének a valószínűsége,
tes) normális eloszlás eloszlásfüggvénye.

)

])

])
)

egyváltozós,

kétváltozós (együt-

Transzfer igénybevételének modellezése
A problémával a tárgyban született modellek egy része nem foglalkozik, pontosabban explicit módon
vagy hallgatólagosan feltételezik, hogy a transzfereket azok a háztartások veszik igénybe, akik arra
jogosultak, és hogy a jogosult háztartások teljes köre igénybe veszi a transzfereket. E feltevések megkönnyítik a kérdés modellezését, de nagyon kevéssé realisztikusak. Vélhetőleg vannak olyan háztartások, amelyek igénybe veszik az adott transzfert, miközben valójában nem jogosultak, és olyanok is,
amelyek nem veszik igénybe, miközben jogosultak lennének. Az irodalom leginkább az utóbbi problémára koncentrál, s különböző okokat jelöl meg. Például: a potenciális igénylőnek tökéletlen az információja arról, hogy az adott transzfer létezik, illetve hogy mik a jogosultsági kritériumok; a potenciális igénylő számára az igénylés költsége túl magas; a transzfer igénybevétele stigmatizál, másképpen: jelentős stigma költségekkel jár.
A munkakínálattal foglalkozó munkák egy része megkísérli a transzfer igénybevételének és a munkakínálatnak együttes (egyidejű) modellezését (Moffitt (1983), Hoynes (1996), Keane and Moffitt
(1998)). Itt mindig jövedelemvizsgálathoz kötött transzferekről és többnyire strukturális modellek
becsléséről van szó.
Az igénybevétel elemzésének aktuálisan használt sztenderd kereteit Duclos (1995) dolgozta ki. A történetnek három szereplője van: az egyén, a transzfert adminisztráló hatóság, a kutató. A három szereplő eltérő információkkal rendelkezhet. A hatóság információs halmaza ( ) a támogatásért folyamodó
személy kitöltött pályázati űrlapjából, valamint az adott támogatás odaítélésével kapcsolatos szabályokból áll. A kutató információinak halmaza ( ) valamilyen adabázis (háztartási jövedelemfelvétel
például). Tegyük fel, hogy adott család az adott szabályok mellett
össszegű támogatásra jogosult. A
ténylegesen megkapott támogatás ( ) különbözhet ettől, akár azért, mert a hatóság – például tökéletlen információ miatt – nem képes a -t meghatározó, a szabályok által előírt minden körülményt
figyelembe venni, akár mert nem jól alkalmazza az aktuális szabályokat. A hatóság a saját információs
halmaza alapján dönt az odaítélt támogatás összegéről, azaz
{ | }. Hasonlóképpen, a kutató
összegű támogatást becsül az adott családnak, amiben mérési hiba, a kutató odaítélési szabályokkal
{
}. Ráadásul a hatóság
kapcsolatos téves interpretációja, stb. játszhat szerepet, s emiatt
és a kutató információs halmaza eltérhet egymástól, így lehetséges, hogy
.
Ennek alapján a vizsgált népesség négy csoportra osztható:
jogosultak, akik megkapják a támogatást
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jogosultak, akik nem kapják meg a támogatást (stigma költségek és/vagy tökéletlen információ miatt
nem is folyamodnak a támogatásért; illetve azok, akiknél a hatóság téved)
nem jogosultak, akik megkapják a támogatást (csalók, illetve azok, akiknél a hatóság téved)
nem jogosultak, akik nem kapják meg a támogatást.
Az igénybevétel közgazdasági modellezése először Moffitt (1983) nevéhez fűződik. Az alapfeltevés
az, hogy az egyének akkor nem veszik igénybe az adott transzferjövedelmet, ha a jövedelem kérelmezéséből és a jövedelemhez jutási egyéb költségekből származó negatív hasznosság nagyobb, mint a
többlet jövedelemből származó hasznosságnövekmény. A negatív hasznosság forrása lehet az információs költségek jelenléte (bonyolult formanyomtatványok, az odaítélési feltételek komplexitása),
időköltség (hosszú odaítélési folyamat), álláskeresési költség (ha a programban való részvétel álláskereséshez kötött), kimeneti költségek (stigma). A feltétel a legegyszerűbb alakban a következőképpen
írható fel:
(

)

[ (

(

)

)

(

)

(

)] ,

ahol Pr valószínűség, T igénybevétel, y jövedelem (ha nincs transzfer), X egyéni-háztartási jellegzetes) a transzferért történő folyamodás és a transzferhez jutás szubjektív költsége. Felteszségek, (
szük, hogy a háztartások költségmentesen tudják, hogy jogosultak-e a transzferre, nem csalnak, és
hogy a hatóság nem követ el hibát odaítéléskor (
). Ekkor a következő esetek lehetségesek:
1.
2.
3.

; T = 0 – nem jogosult, nem kap és nem is kér;
; T = 0 – jogosult, nem kap, mert nem kér;
; T = 1 – jogosult, kap, mert kér.

E lehetőségek további esetekkel bővíthetők, ha megengedjük, hogy a hatóság hibát kövessen el a
transzfer kiszámításakor (
). Ekkor lesznek olyanok, akik hozzájutnak (nem jutnak hozzá) a
transzferhez, miközben nem jogosultak (jogosultak) – tehát további két lehetséges állapotunk lesz.
Végül megengedhetjük, hogy az elemző is tévedjen – egyes esetekben úgy látja, hogy az egyén hozzájutott a transzferhez, miközben nem jutott hozzá, és persze az ellenkezője is (úgy látja, hogy nem jutott
hozzá, miközben hozzájutott). Ekkor egy négydimenziós problémánk lesz:
1. Az egyén/háztartás hozzájut a transzferhez (T = 0 vagy T = 1)
2. Az egyén/háztartás valóban jogosult a transzferre – feltéve, hogy a hatóság az összes releváns információt ismeri (B* = 0 vagy B* > 0)
3. A hatóság valóban odaítéli a transzfert (
)
4. A kutató megfigyeli, hogy az egyén hozzájut a transzferhez ( = 0,
).
Ez összesen 16 különböző állapotot jelent. A gyakorlatban persze az összes állapot megfigyelése nem
lehetséges. B*-t sohasem tudjuk megfigyelni,
csak akkor figyelhető meg, ha a transzfer igénylése
sikeres volt. Ha az egyén nem jutott hozzá a transzferhez, akkor az adatokból többnyire nem fejthető
meg, hogy ez stigma költségek, mérési hibák vagy téves várakozások miatt állt elő.
Az igénybevétel és a munkakínálat együttes modellezése
Az előző pontban feltettük, hogy a transzfer nélküli jövedelem (y) exogén, de általában az igénybevételt és a munkakínálatot célszerű együttesen modellezni. Először mert a jövedelemvizsgálathoz kötött
transzferre való jogosultság általában függ a munkakínálati magatartástól, továbbá a munkakínálati
döntést befolyásolja a transzfer értéke. E szimultaneitásból következik, hogy még ha a munkavégzéssel kapcsolatos preferenciák és a transzfer megszerzésére való törekvés között nincs is kapcsolat, a
dolgozó, és munkavégzéssel párhuzamosan valamely transzfer megszerzésére törekvő személyek alacsonyabb munkavállalási hajlandósággal rendelkeznek (ceteris paribus), mint azok, akik dolgoznak, és
nem folyamodnak a transzferért. Ebből az is következik, hogy azok az egyének, akik dolgoznak, és
egyúttal munkavégzés mellett transzferért is folyamodnak, a népesség egy szelektált mintáját alkothatják, tehát viselkedésük nem feltétlenül jellemző a teljes populációra. Másodszor, a munkavállalással
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valamint a transzferhez jutással kapcsolatos preferenciák (másképpen: a szabadidő, a jövedelem és a
stigma határhasznossága) korrelálhatnak egymással.
Az adott probléma modellezésekor a sztenderd eljárás egy viselkedési szabály (lásd fentebb: Pr (T =
1)) felírása, egy hasznossági függvény és/vagy a transzferből származó nettó hasznosság – tehát
) – specifikálása, majd a paraméterek becslése maximum likelihood technikák
(
) és/vagy ( (
felhasználásával.
A munkakínálat és a transzferek igénybe vételének együttes modellezésének egyik legfontosabb vonulatát Keane és Moffitt (1998) tanulmánya alapozza meg. Az adott modell adott hasznossági függvényből (meghatározott függvényformából) indul ki, a munkakínálati egyenletben a munkaidőt diszkrét
módon modellezi (0, 20, 40 órás munkaidőt enged meg), s a modellt SMS (simulated maximum
likelihood) becslőfüggvénnyel becsli. A modellben háromféle transzferhez (b) lehet hozzájutni (b = 1,
2, 3), a hasznossági függvény rugalmas kvadratikus alakú:
(

{

} { })
∑

∑∑

∑

∑

ahol H és h munkakínálat, b alsó index a transzferre utal, Ib jelzi, hogy az egyén hozzájutott b transzferhez, amelynek az összege Bb, y jövedelem, beleértve a különböző lehetséges transzferek lehetséges
kombinációit;
({ } { }. A modellben nyolc lehetséges transzfer-kombinációhoz lehet hozzájutni, továbbá háromfajta munkaidő választása lehetséges.
2.6. Empirikus példa
Az alábbiakban Lokshin (2004) modelljét és empirikus eredményeit ismertetjük, amely a gyermekgondozás és a munkakínálat összefüggéseit vizsgálja Oroszország példáján (hasonló modell és empirikus eredmények találhatók Romániára nézve: Fong – Lokshin 2000). A modell a gyermekgondozás
árának, az anya bérének, valamint a háztartás jövedelmének a háztartás munkakínálati magatartására,
valamint jólétére gyakorolt hatását veszi szemügyre. Elsődlegesen azt elemzi, hogy a gyermekgondozás árának és az órakeresetnek a változása hogyan befolyásolja a munkaerő-piaci részvételt és a ledolgozott munkaidőt. Fontos eredmény, hogy az anya munkaerő-piaci részvételét és ledolgozni kívánt
idejét befolyásolja a gyermekgondozás ára és az órakereset, a családi pótlék esetében ugyanakkor nem
mutathatók ki érzékelhető munkakínálati hatások. Szimulációs gyakorlatok segítségével arra a következtetésre jut, hogy ha a családi pótlékot gyermekgondozási szubvenció (szubvencionált bölcsődei
vagy óvodai ellátás) váltja fel, akkor az anyák munkaerő-piaci részvételi hajlandósága szignifikánsan
javul.
Adatok
A tanulmány az orosz longitudinális követő felvétel 1994. decemberi, 1995. októberi, valamint 1996.
októberi hullámaira támaszkodik. Az adatok országosan reprezentatívak. Az egyesített mintában 1262
hétéves vagy fiatalabb gyermek található, ez összesen 2169 háztartás-hullám megfigyelést jelent. A
becsléshez használt minta tehát olyan családokat foglal magában, amelyekben iskoláskorúnál fiatalabb
gyermekek vannak, s arról kell dönteni, hogy az anya otthon maradjon-e a gyermekkel, vagy munkát
vállaljon, és valamilyen informális (családtag, ismerős), illetve formális (fizetett) gyermekgondozást
vegyen-e igénybe. A felvétel egyebek mellett információt tartalmaz a háztartásokban elő minden egyes
gyermek napközbeni elhelyezéséről, a formális/informális gyermekgondozás időtartamáról, valamint a
formális esetben az elhelyezés költségeiről.
Modell
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Az empirikus modell – az egyszerű egyéni munkakínálati modellhez hasonlóan – két egymással szorosan összefüggő probléma modellezését jelenti. Az első az ún. részvételi egyenlettel, a másik a munkakínálati (vagy: munkaóra-) egyenlettel írható le, s a két egyenlet nem független egymástól.
Ami az első problémát illeti, itt a háztartások háromféleképpen gondoskodhatnak gyermekük elhelyezéséről: a gyermekek otthon maradnak az anyával, informális elhelyezés (otthon maradnak, és más
háztartástagok gondoskodnak róluk), formális elhelyezés (valamely intézményben – bölcsőde, óvoda,
napközi). A háztartástagok a klasszikus munkakínálati keretben – hasznosságmaximalizálás mellett döntenek, figyelembe véve a gyermekelhelyezés idejét és költségeit, a fogyasztást és a szabadidőt. A
döntés több fizetett munkával és a választott gyermekelhelyezési formával kapcsolatos kombinációt
tesz lehetővé. Öt megoldás emelendő ki, amelyek az adott adatbázisban létezik:
0. állapot: az anya nem dolgozik;
1. állapot: anya dolgozik, más családtagok is dolgoznak, otthoni (informális) gyermekelhelyezés;
2. állapot: anya dolgozik, más családtagok nem dolgoznak, otthoni (informális) gyermekelhelyezés;
3. állapot: anya dolgozik, más családtagok is dolgoznak, csak formális gyermekelhelyezés;
4. állapot: anya dolgozik, más családtagok nem dolgoznak, formális és informális gyermekelhelyezés.
Az i-edik háztartás, j-edik alternatíva t időpontban történő választásából származó hasznossága lineáris
formában felírva:
,

,

ahol
az i-edik háztartás hasznossága, ha j-edik állapotot választja t időpontban,
a háztartás
jellemzőinek vektora, amelyek befolyásolják az i-edik háztartás választását t időpontban, de az egyes
állapotokban azonosak,
kimenetspecifikus változók vektora, és ismeretlen paraméterek,
véletlen hiba – egyebek mellett az alternatívák meg nem figyelt sajátosságait tükrözi. Annak a valószínűsége, hogy i-edik háztartás, j-edik diszkrét alternatívát választja t időpontban:
()

[

]

[

(

)

(

)],

.

Ami a második problémát illeti, itt két időegyenletünk van. Az első az anya munkakínálati egyenlete, a
másik a fizetett (formális) gyermekelhelyezés iránti kereslet egyenlete. Az elsőt az anya munkaideje, a
másodikat a gyermek formális gyermekelhelyezésben eltöltött ideje méri – mindkettő órában (H) kifejezve:
,
A hibatagra nézve (

= 1 anya munkaideje, k = 2 gyermek fizetett elhelyezésének ideje.

) a zérus várható érték feltevése áll fenn.

Mind az első, mind a második egyenlet esetében a különféle állapotok hibatagjai, illetve a kétfajta
egyenlet hibatagjai is korrelálhatnak. Ez többféle okból állhat fenn, például azért, mert paneladatokról
van (ugyanaz a megfigyelés kétszer szerepel a mintában). A hibatagokra nézve a következő feltevésekkel élünk:

,
ahol
független szélsőérték-hiba,
és normális eloszlású véletlen változó, háztartásspecifikus (fix) hatás,
háztartáson belüli, a két időpontban különböző hatás. Az egyenletrendszert
SPFIML (félparametrikus, teljes információs maximum likelihood) módszerrel becsüljük.
Változók
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A diszkrét-választásos modell függő változója a négy lehetséges állapot. A folytonos egyenletek függő
változója a kétféle tevékenység havi időtartama órákban. Ezek a változók a dolgozó anyákra és a fizetett gyermekelhelyezésben résztvevő gyermekekre figyelhetők meg.
A gyermekelhelyezési egységköltségek közvetlenül nem állnak rendelkezésre. Ezért a körzetek átlagos
árait használjuk. Az anyák (WM) és az egyéb háztartástagok (WO) bérajánlatát – órakeresetét – a dolgozó anyák és egyéb dolgozó háztartástagokra lefuttatott minceri típusú kereseti függvények és Heckman
(1979) szelekciós torzítást kiküszöbölő eljárásának segítségével állítottuk elő. Egyéb magyarázó változók: életkor, iskolai végzettség, a háztartás demográfiai összetétele, a gyermekek száma és életkora, a
nyugdíjasok száma, a háztartás nem fizetett munkából származó jövedelme, néhány területi változó.
Eredmények
A SPFIML becslőfüggvény kiválasztása mellett szól, hogy a hibatagok korrelációjára vonatkozó feltevést a tesztek nem cáfolták meg. A modell legfontosabb elméleti következtetései empirikusan többnyire igazolódtak.
A diszkrét választási modellben az anya bérajánlat-változójának pozitív és szignifikáns együtthatóbecslése arra utal, hogy magasabb bérek mellett az anya inkább dolgozna – az anya otthoni tevékenységeinek határköltsége ugyanis emelkedik. Egyéb háztartástagok bérének emelkedése emeli az olyan
állapotok választásának a valószínűségét, amelyekben ezek a háztartástagok dolgoznak, és negatívan
hat azoknak a kimeneteknek a választására, amikor e háztartástagok nem dolgoznak. A
gyermekelhelyezési költségek negatív és szignifikáns hatással vannak azoknak az állapotoknak a választására, amelyekben az anya dolgozik. A nem munkából származó jövedelem nem gyakorol hatást
arra, hogy a háztartások mely állapotokat választanak. Magasabb iskolai végzettségű gyermekes anyák
nagyobb valószínűséggel dolgoznak és vesznek igénybe fizetett gyermekelhelyezést. Háromévesnél
fiatalabb gyermekkel rendelkező háztartásokban kisebb a valószínűsége annak, hogy az anya dolgozik.
Ezek a háztartások kisebb valószínűséggel vesznek igénybe fizetett gyermekelhelyezést. Nagyszülők
vagy egyéb családtagok jelenlétében a háztartások inkább családon belül oldják meg a gyermekelhelyezést, kisebb valószínűséggel választanak fizetett gyermekelhelyezést.
A munkaóra egyenletek azt mutatják, hogy az anya bére szignifikáns és pozitív hatással van a ledolgozott órák számára. Magasabb gyermekelhelyezési költségek csökkentik az anya munkaidejének hoszszát. Rögzített bér mellett alacsonyabb iskolázottságú és idősebb anyák többet dolgoznak. A háromévesnél fiatalabb gyermekek jelenléte szignifikáns és negatív hatással van az anya ledolgozott óráinak
számára. A kisgyermekes, kétszülős családokban élő anyákhoz képest, egyedülálló anyák többet dolgoznak.
A fizetett gyermekelhelyezés ideje csökken, ha a háztartásban 18 hónaposnál fiatalabb gyermek van –
ha az anya vagy más hozzátartozó ügyel a legfiatalabb gyermekre, akkor a többi gyermekre is képes
felügyelni. Ha vannak idősebb gyermekek (különösen, ha tizenévesek) a háztartásban, akkor a fizetett
gyermekelhelyezés ideje ugyancsak csökken – az idősebb gyermekek helyettesítik a felnőtteket az
otthoni gyermekgondozásban. Az anya keresete és a gyermekelhelyezési költség nem gyakorol szignifikáns hatást a fizetett gyermekelhelyezés hosszára.
Az eredmények egybevágnak más országokban megfigyelt eredményekkel. Például az anya munkaerő-piaci részvételének a gyermekelhelyezésre gyakorolt hatása, rugalmasságban kifejezve, -0,12 Oroszországban, Romániában -0,17, az Egyesült Államokban pedig -0,20. A fizetett gyermekelhelyezés
költségrugalmassága -0,11 Oroszországban, -0,41 Romániában.
3. Aktív és passzív munkaerő-piaci eszközök és aktiválás
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A foglalkoztatáspolitikával kapcsolatos közgazdaságtani elemzések legnagyobb méretű szelete a munkanélküliekkel kapcsolatos intézkedések, eszközök, programok vizsgálata. Noha az utóbbi időben az
aktív és a passzív eszközök közötti határ egyre nehezebben húzható meg, egyelőre a szakirodalomban
fennmaradt az a megkülönböztetés, ami az eszközöket két csoportra osztja: a passzív eszközök azok,
amik kizárólag a munkanélküliséggel kapcsolatos jövedelemveszteség csökkentését célozzák (jövedelempótlás), az aktív eszközök közé pedig azokat soroljuk, amelyekben a munkaképesség megóvásának, illetve az elhelyezkedési lehetőségek javításának valamely eleme megtalálható. A fejezet első
pontjában bemutatjuk azokat az elméleti modelleket, amelyek segítségével a munkaerő-piaci eszközök
elemezhetők. E modellek tulajdonképpen egyetlen modellcsaládba, az úgynevezett álláskeresési modellek közé tartoznak. Először vázoljuk az alapmodellt, amelyben a munkanélküli egyén bérajánlatokat fogad vagy utasít el exogén keresési erőfeszítés mellett, majd körvonalazzuk az endogén keresési
beruházással kibővített alapmodellt, végül megmutatjuk a keresési-illeszkedési vagy egyensúlyi keresési modell legfontosabb jellegzetességeit. A második pontban az ilyen modellek empirikus megfogalmazására alkalmas időtartammodelek legfontosabb sajátosságai, majd a közelmúlt európai empirikus tapasztalataira térünk ki, a fejezet harmadik pontjában empirikus példát mutatunk be. A fejezet
második részében a negyedik, az ötödik és a hatodik pontban a programértékeléssel foglalkozunk. A
tananyag első fejezetében (1.4. pont) bizonyos kérdéseket már megvizsgáltunk, a két fejezet között
azonban nincs átfedés, inkább kiegészítik egymást. A programértékelés kapcsán a következő problémákra térünk ki: egyszerű bináris kezelést feltételezve először a legnépszerűbb becslési eljárásokat
térképezzük fel, majd néhány empirikus példán tanulmányozhatjuk egy-egy eljárás alkalmazását, végül bemutatjuk az aktív munkaerő-piaci eszközök hatását vizsgáló kutatások legfontosabb empirikus
eredményeit.
3.1 Elméleti alapok
A különböző aktív és passzív eszközök munkakeresésre és elhelyezkedésre gyakorolt hatásai elsődlegesen az úgynevezett álláskeresési modellek segítségével érthetők meg. A modelleknek több változata
létezik. A legegyszerűbb modelleken a munkanélküli járadék és a különböző aktiváló eszközök keresési magatartásra és elhelyezkedésre gyakorolt hatásai tanulmányozhatók. Az egyszerűbb modellekben
az aktiváló eszközök befolyásolhatják az álláskeresés intenzitását, ezáltal (adott munkaerő-piaci kereslet mellett) gyorsíthatják az állásajánlatok beérkezését, javíthatják a megfelelő állásajánlat beérkezésének valószínűségét, következésképpen gyorsíthatják az elhelyezkedést (növelhetik az elhelyezkedés
valószínűségét), ugyanakkor rezervációs bér emelkedése következtében az állásba lépés valószínűsége
csökkenhet. Az alábbiakban két releváns modell legfontosabb sajátosságait összegezzük. Először az
egyszerű (parciális) álláskeresési modellt, majd az álláskeresési/illeszkedési (egyensúlyi) modellt mutatjuk be.
Egyszerű álláskeresési modell
A modell legegyszerűbb változata (Kiefer - Neumann 1989, bevezető fejezet) a következőképpen fest.
A modell egy parciális keresési modell, ahol egyetlen munkanélküli (állással nem rendelkező, állást
kereső) egyén keres munkát, s a feladat annak az ún. megállási szabálynak a megállapítása, aminek
alapján az egyénünk elfogad, illetve elutasít bizonyos állásajánlatokat. Mint látni fogjuk ez az ún.
rezervációsbér-szabály. A modell két változatáról szólunk. Az első változatban az egyén keresésének
intenzitása rögzített, a másodikban döntési változó.
Az egyén a keresés kezdetekor munkanélküli, munkanélküliként b jövedelemhez jut. Ez a jövedelem
minden periódusban rendelkezésére áll akár keres munkát, akár nem. Ha nem talál állást, az adott jövedelemhez akkor is hozzájut, továbbá a jövedelemhez jutás időhorizontja végtelen. A szokásos értelmezés szerint b valamilyen munkanélküliséggel összefüggő jövedelem (például munkanélküli járadék), s ennek a jövedelemnek a jogosultsági időtartama végtelen, továbbá összege konstans, azaz független a munkanélküliség időtartamától. Ha az egyén állásba lép, akkor ezt a jövedelmet teljes egészében elveszti. b másként is értelmezhető, például a szabadidő értékeként. Ha az egyén állásba lép, akkor
w keresethez jut. w ugyancsak nem feltétlenül bér, hanem olyan (pénzben kifejezett) érték is lehet,
amely magában foglalja az állás összes, az egyén számára vonzó tulajdonságát. Itt azonban végig bér79

ként hivatkozunk w-re. Feltesszük, hogy az egyén ismeri a bérajánlatok eloszlását. A bérajánlateloszlás F ( w )  Pr(w  w ) véges várható értékkel ( Ew ). Feltesszük továbbá, hogy ha az egyén
elfogad egy bérajánlatot, akkor végtelen ideig megtartja (a munkahely végtelen ideig létezik, az egyén
soha nem lép ki az adott munkáltatótól, illetve nem változtat állást). A keresés környezete stacionárius,
aminek egyik következménye, hogy az állásajánlat értéke független beérkezésének időpontjától. A
bérajánlatok, illetve eloszlásuk exogén, az adott munkaerőpiac keresleti/kínálati állapotától függően
alakulnak.
Az állásajánlatok beérkezésére nézve egyrészt feltesszük, hogy n számú véletlen bérajánlat érkezik
minden keresési időszakban. Másrészt feltesszük, hogy az állásajánlatokat egy Poisson folyamat generálja. A Poisson feltevésből számos következmény adódik. Ebből a három legfontosabb a következő:
1. egynél több állásajánlat beérkezésének a valószínűsége tart a zérushoz, ahogy a vizsgált keresési
periódus hossza tart a zérushoz; 2. két, egymással át nem fedő intervallumban érkező állásajánlatok
száma egymástól független; 3. a következő állásajánlat beérkezéséig eltelő véletlen idő konstans, azaz
az állásajánlatok beérkezési rátája (egyszerűbben: állásbeérkezési ráta vagy beérkezési ráta) (  ) is
konstans. E feltevéssel egyúttal kizárjuk, hogy az egyén célzottan, illetve szisztematikusan keres állást.
Az alapmodellben  nem döntési változó, az adott piacon kialakult keresleti/kínálati állapotok függvénye. A következő állásajánlat beérkezési időtartamának (  ) eloszlásfüggvénye:
(t )  Pr(  t )  1  Pr(  t ) , ahol  a sztenderd normális eloszlásfüggvény.
A Poisson feltevésből adódóan a következő állásajánlat megérkezéséig eltelt idő egy exponenciális
t
véletlen változó, amelynek az eloszlásfüggvénye: (t )  1  e ; sűrűségfüggvénye pedig:

 (t )  (t )  e t . A következő állásajánlat beérkezéséig eltelő idő várható értéke ekkor:


E   te t dt 
0

1



, azaz a beérkezési ráta függvénye.

Továbbá, mivel az állásajánlatok véletlenszerűen érkeznek (a keresés nem szisztematikus, nem célzott), adott (rövid) időszak alatt egy-egy állásajánlat beérkezésének a valószínűsége (a Poisson feltevésből adódóan) az időszak hosszával arányos. Ha h a rövid munkanélküliségi periódus hossza, akkor
h annak a valószínűsége, hogy az egyén az adott időszakban egyetlen állásajánlatot kap.  (h) az
egynél több állásajánlat beérkezésének a valószínűsége. h   (h) annak a valószínűsége, hogy az
álláskereső egyén legalább egy állásajánlatot kap. A Poisson feltevésből következően (mint említettük)
 (h) / h  0, ha h  0 . Legyen r diszkontláb, Vu a munkanélküliségi állapot (álláskeresés) hasznose

sága, V (w) a foglalkoztatott állapot (a bérajánlat elfogadásának) jelenértéke. K pedig egynél több
állásajánlat beérkezése esetén az optimális választás értéke.
Egy-egy munkanélküliségi időtartamra az egyén számára az álláskeresés értéke (Vu) konstans (konstans munkanélküli jövedelem, keresési idő hosszától független állásbeérkezési ráta mellett), és a következőképpen írható fel:

Vu 

1
h
1
bh 
Ew max V e ( w),V u  (1  h)
V u   ( h) K
1  rh
1  rh
1  rh

 



A jobb oldal első tagja a h időtartamú munkanélküliség alatt befolyó, munkanélküliként élvezett jövedelem jelenértéke; második tagja egy állásajánlat beérkezésének valószínűsége szorozva a w állásajánlat beérkezése esetén optimális választás diszkontált várható értékével; harmadik tagja zérus állásajánlat beérkezésének a valószínűsége szorozva a további álláskeresés jelenértékével; negyedik tagja egynél több állásajánlat beérkezésének a valószínűsége szorozva az ebben az esetben meghozott optimális
döntés értékével.
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w állásajánlat elfogadásának várható jelenértéke nem más, mint az e bér mellett várható életpályajövedelem jelenértéke, azaz itt (végtelen horizont és konstans bér mellett)

V e ( w) 

w
.
r

V e (w) folytonos, w növekvő függvénye, V u független w-től, ezért az optimális döntés egy rögzített
rezervációs bér ( wR , w  wR ) meghatározásával egyértelmű, amelyre igaz, hogy a munkába állás várható jelenértéke egyenlő a további (optimális) álláskeresés várható jelenértékével (lásd az alábbi ábrát). Vagyis:

V e ( wR ) 

wR
V u .
r

Ha az állásajánlat legalább wR , akkor az egyén elfogadja, és munkába áll, ha alacsonyabb, akkor tovább keres. Helyettesítések után a következő alakot kapjuk:
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némi átrendezés után, továbbá a kifejezés határértékét véve
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vagy másképpen
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(25) ábra helye
végül, valamelyest jobban értelmezhető alakban, az elsőrendű optimumfeltétel a következő:

( wR  b)r  Ew w w  wR   wR 1  F ( wR ) .
A rezervációs bér tehát az a bér, ami mellett a (további) keresés határköltsége és határbevétele egyenlő. A bal oldal a határköltség, vagyis az a veszteség, ami akkor áll elő, ha az egyén egy, a rezervációs
bérrel megegyező ajánlatot elutasít, tovább keres, és eközben továbbra is munkanélküli járadékhoz jut.
A jobb oldal a további keresés várható haszna (feltéve, hogy az egyén csak a rezervációs bérrel legalább megegyező ajánlatot fogad el). A jobb oldalon található hármas szorzat első tagja a bérajánlatokból származó várható nyereség, második tagja a legalább a rezervációs bérrel megegyező bérajánlathoz jutás valószínűsége, a harmadik pedig az állásbeérkezési ráta.
A modell azt az esetet is magában foglalhatja, amikor a munkanélküliként élvezett jövedelem annyira
magas, illetve a munkavállalóként várható jövedelem annyira alacsony, hogy a keresés meg sem kezdődik.
A modell komparatív statikai tulajdonságai is megállapíthatók: hogyan alakul a rezervációs bér a
munkanélküli jövedelem, az állásajánlatok beérkezési rátája, a várható bér, valamint a szubjektív disz81

kontláb függvényében. Formálisan: ha a fenti kifejezést teljesen differenciáljuk, akkor a következő
eredményekhez jutunk:
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ahol  a bérajánlatok várható értéke.
A munkanélküli segély növekedése, magasabb állásbeérkezési ráta, a bérajánlatok várható értékének
növekedése tehát növeli a rezervációs bért, magasabb diszkontláb mellett viszont a rezervációs bér
kisebb lesz.26 Bizonyos feltevések mellett a munkanélküli járadék és a bérajánlatok várható értékének
deriváltja zérus és egy közé esik. Ez azt jelentené, hogy a munkanélküli járadék és az állásajánlatok
várható értékének egységnyi növekedése legfeljebb egységnyivel növeli a rezervációs bért.)
A fentiekből következően a munkanélküliségből történő kilépés valószínűségét (az ún. esélyrátát - H)
bármely intervallumban közvetlenül két változó határozza meg: a rezervációs bérrel megegyező bérajánlathoz jutás valószínűségének és a beérkezési rátának a szorzata, azaz: H t  H   (1  F ( wR )) ,
a munkanélküliség várható időtartama pedig E (D) =

1
. Ennélfogva b emelkedése és r csökkenése
H

emeli wR -t, ezáltal csökkenti H-t, a várható időtartam (ED) tehát nő.  növekedése ugyancsak emeli
wR -t, s ezen keresztül csökkenti H-t (növeli ED-t), ugyanakkor közvetlenül növeli H-t (csökkenti EDt), H-ra való hatása tehát nem egyértelmű.
Ha feloldjuk a beérkezési ráta exogenitását, akkor az egyének a rátát keresési intenzitásukkal (keresési
beruházás, input, költség) befolyásolni tudják, mégpedig olyan módon, hogy nagyobb keresési intenzitás (beruházás, input, költség) mellett adott periódusban több állásajánlathoz jutnak.
Tegyük fel, hogy    (s) , ahol s a keresési input (erőfeszítés, beruházás), továbbá hogy  (s ) csök-


> 0, a második derivált pedig   < 0. Jelöljük a munkas
nélküliként élvezett nettó jövedelmet c-vel, ami c  b  sk , ahol k egységnyi keresési intenzitás költkenő ütemben növekvő függvény:   

sége. Feltesszük, hogy k exogén. Endogén beérkezési ráta mellett a munkanélküli álláskeresés értéke:

26

Bizonyos feltevések mellett a munkanélküli járadék és a bérajánlatok várható értékének deriváltja zérus és egy
közé esik. Ez azt jelentené, hogy a munkanélküli járadék és az állásajánlatok várható értékének egységnyi növekedése legfeljebb egységnyivel növeli a rezervációs bért.
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rV u  max{b  sk   ( s) E max V e ( w)  V u ,0 }
s

.

Legyen s * az optimális álláskeresési intenzitás. Minthogy a fenti összefüggés bármely s és  mellett
fennáll, a rezervációsbér-egyenlet:

wR  b  s *k 

 ( s* )
r

 ( wR ) ,





wR

wR

ahol  ( wR )   ( w  wR )dF ( w)   (1  F ( w))dF ( w) 27, ami annak a valószínűségét jelzi, hogy az
egyén legalább a rezervációs bérnek megfelelő ajánlatot kap.
Továbbá, ha az egyén maximalizálja a munkanélküli álláskeresés értékét, akkor meghatározható az
optimális keresési intenzitás eredményeképpen előálló beérkezési ráta: 28

 ( s* ) ( wR )  rk ( s * > 0 mellett).
Az egyén tehát az adott feltételek mellett az optimális  -t olyan módon határozza meg, hogy az optimális keresési intenzitás mellett előálló beérkezésiráta-növekedés és a rezervációs bérrel legalább
megegyező bérajánlat valószínűségének a szorzata legfeljebb akkora legyen, mint az erőfeszítés határköltsége (rk).
Azt mondhatjuk tehát, hogy a keresési intenzitás (s) növekedése csökkenti a rezervációs bért, mert
csökkenti a munkanélküli állapot nettó jövedelmét, ugyanakkor növeli a rezervációs bért, mert növeli
az állásbeérkezési rátát. A két egymással ellentétes hatás jelenléte miatt intenzívebb keresés mellett az
esélyráta (H), és ezért a munkanélküliség várható időtartama (ED) csökkenthet is és nőhet is.
Álláskeresési-illeszkedési modell
Az álláskeresési-illeszkedési modellek (Pissarides 1990, Rogerson – Shimer – Wright 2005) elvileg
alkalmasabbak lehetnek az aktiválási eszközök hatásának elemzésére, mint az előbbi modellcsalád
tagjai, mert képesek kezelni az illeszkedési problémát; az aktív eszközök jelentős része éppen az illeszkedési probléma csökkentésére, illetve az illeszkedési folyamat meggyorsítására szolgálnak. Egy
igen egyszerű (stacionárius) modellváltozat a következő. A piacon egyforma vállalatok és munkavállalók (munkanélküliek) vannak jelen. A munkáltatók – amennyiben megnyitnak egy állást – egyszerre
egyetlen állást hirdetnek meg. A modellben csak munkanélküliek keresnek állást, hogy a megfelelő
állást (párt) nem találó munkavállaló zérus költséggel keres, hogy a megfelelő állást (párját) megtalált
munkavállaló nem keres állást, végül hogy minden találkozás sikeres (párt eredményez). További feltevés, hogy mindkét szereplő kockázatsemleges, végtelen ideig élnek, folytonos időben r leszámítolási
ráta mellett diszkontálják a jövőbeni hasznokat (kifizetéseket). A munkáltatók és a munkavállalók
kapcsolatai az illeszkedési függvénnyel (Petrolongo – Pissarides 2001), azaz a következő illeszkedési
technológiával írhatók le: M = m(u, v), ahol M adott időszak alatt megvalósult munkálta-

27

Bármely w esetén

w

w

w

wR

wR

wR

 ( w  wR )d ( F ( w)  ( w  wR ) F ( w )   F ( w)dw   F ( w )  F ( w)dw. Ha



w   , akkor  1  F ( w)dw .
28

wR
*

wR r  br  s rk   ( s* ) ( wR )
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tó/munkavállaló párok aránya, u munkanélküliségi ráta, v állásbetöltetlenségi ráta.29. Ha a munkaerőállomány L  U  E , akkor az állás betöltésének valószínűsége m(uL, vL) / vL .A konstans hozadékból adódóan az állás betöltésének a valószínűsége kizárólag a  

v
aránytól függ. Ekkor
u

u
m(uL, vL) / vL  m( ,1)  q( ) és q( )  0. Minthogy vállalataink egyformák, q( )   e , ahol
v

 e az üres állással rendelkező munkáltatók beérkezési rátája.
A derivált előjele arra utal, hogy az üres álláshelyek számának relatív növekedése csökkenti az állás
betöltésének valószínűségét. Stacionárius környezetben az üres állás átlagos élettartama:
Az éppen munkanélküli egyének álláshoz jutási valószínűsége

1
.
q( )

u
q( )  q( ) . Az álláshoz jutási
v

valószínűség  növekvő függvénye, hiszen minél több üres állás jut egy munkanélküli egyénre, annál
gyorsabban juthatnak álláshoz.  tehát a munkaerőpiac szorosságának jelzőszáma. Egyforma egyéneink számára az állásajánlatok q( )  
zési rátája.

w

ütemben érkeznek,  w ezért a munkanélküliek állásbeérke-

Tegyük fel, hogy a vállalatok számára egyes munkahelyek  valószínűséggel válnak veszteségessé
(ez nem más, mint az állásmegszüntetési ráta), s ezeket a munkahelyeket a profitmaximalizáló vállalat
megszünteti. Adott állás várható élettartama ennek megfelelően: 1 . A munkanélküliségbe történő



kiáramlás várható értéke  (1  u) Lt , a munkanélküliek közé történő beáramlás várható értéke
uq( ) Lt , a munkanélküliségi ráta dinamikája tehát u   (1  u) Lt  uq( ) Lt , stacionárius
környezetben - u  0 , azaz a munkanélküliségi ráta állandó – tehát:

uq( )   (1  u) ,
az egyensúlyi munkanélküliségi ráta pedig:

u


.
  q( )

Tehát bármely  és q( ) mellett egyetlen egyensúlyi munkanélküliségi rátát kapunk. Ezen túlmenően az egyensúlyi munkanélküliségi ráta annál nagyobb lesz, minél nagyobb a munkahely-rombolási
hányad ( u ( ) > 0) és minél kisebb a munkanélküliségből történő kilépés (a munkanélküli egyének
álláshoz jutási) valószínűsége (u(q( ) <0). Az összefüggés munkahely-teremtési terminusokban is
értelmezhető. A munkahelyteremtés rátája:

m( v, u )
,
1 u
az újonnan létre jött párok (betöltött munkahelyek) aktuális foglalkoztatottakhoz viszonyított aránya.
Hasonlóképpen írható fel a munkahely-rombolási ráta

29

Mindhárom változó esetében az adott időszakban megfigyelhető mennyiségek a munkaerő-állomány létszámával vannak elosztva.
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 (1  u )
1 u

,

a megszűnő állások foglalkoztatottakhoz viszonyított aránya.
Egyensúlyban a munkahelyteremtés és –rombolás egyenlő, tehát

m(v, u )  (1  u )
.

1 u
1 u
u
v

Minthogy q( )  m( ,1) , tehát vq( )  m(u, v ) , a fenti egyenlőség a következőképpen fest:

uq( )   (1  u) .
A vállalat létre hozhat munkahelyeket, egy-egy munkahelyből minden időszakban p > 0 áron eladható
termék (vagy kibocsátás, vagy határtermék-bevétel) származik. Amikor létre hozza a munkahelyet,
akkor az állás üres, és minden időszakban pc > 0 keresési költsége merül fel (c az állás meghirdetésének költsége). Mint láttuk, ha létezik az üres állás, a jelentkezők q( ) (  e ) ütemben érkeznek. A
vállalat akkor hoz létre üres állást, ha a várható profit nem negatív. Egy új állás létre hozásának (megnyitásának) értéke (stacionárius környezetben):

rV   pc  q( )( J  V ) ,
ahol r a leszámítolási láb, V az üres álláshely, J a betöltött állás értéke. Minthogy egyensúlyban V = 0,
a betöltött állás értéke:

J

pc
>0
q( )

Mint látjuk, a betöltött állás értéke növekszik, ha a termékár, a keresési költség magasabb, az üres
álláshely betöltésének időtartama pedig hosszabb (p, c,

1
). J > 0 azt jelenti, hogy a vállalat a
q( )

betöltött állás után járadékot élvez, mert (egyensúlyban) a keresési ráfordítását utólag (az állás betöltése után) meg kell kapnia. Ezt a járadékot a vállalatok közötti verseny lefelé nyomja – egészen a munkavállaló várható feltalálási költségének a szintjére.
Az állás össz-jelenértéke:

rJ  p  w  J
J-t ismerjük. Ezt behelyettesítjük a fenti egyenletbe, s ekkor megkapjuk a munkakereslet egyensúlyi
egyenletét (ez egyúttal az egyensúlyi munkahelyteremtés egyenlete):

pw
vagy

pw

( r   ) pc
0
q( )
( r   ) pc
q( )
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A betöltött állásból származó profitkövetelmény tehát növekszik, ha a keresési költség (pc), a megszűnési/kilépési ráta (  ), a leszámítolási láb (r), illetve a keresés várható hossza (

1
) emelkedik. A
q( )

fenti egyenlőségből az is következik, hogy a maximális bér, amit a vállalat fizetni hajlandó:

w max  p 

( r   ) pc
.
q( )

A munkavállalók számára rendelkezésre álló két opció (munkanélküliség, foglalkoztatottság)
összjelenértéke (itt is feltéve, hogy az egyén munkanélküliként b munkanélküli jövedelemhez jut):

rV u  b  q( )(V e  V u )
rV e  w   (V u  V e ) .
Helyettesítés és átrendezés után:

( r   )b  q( ) w
,
r    q( )
b  r  q( )w
.
rV e 
r    q( )

rV u 

Ha egy munkáltató és egy munkavállaló egymásra talál (és párt alkot), akkor a pár adott időtartam
(időegység) alatt p kibocsátást produkál. Ha a munkavállaló w bért kap, várható életpálya-hasznossága
V e (w) . A munkáltató számára a betöltött állás értéke J ( ) , ahol   p  w . Tegyük fel, hogy a
két fél alkudozik a bér nagyságáról. Ha nem tudnak megegyezni, akkor maradnak az alternatív állapotban: az egyén munkanélküli marad (értéke: V u ), a munkáltató pedig nem tudja betölteni az állást
(az üres állás értéke: V). Tegyük fel, hogy V u és V exogén. Bértárgyalás akkor lehetséges, ha van min
osztozkodni. Feltesszük tehát, hogy létezik olyan bér, amelyre egyidejűleg fennáll, hogy V e ( w)  V u
és J ( p  w)  V . Ekkor – ha a járadékot az általánosított Nash tárgyalási megoldás szerint osztják
szét – a bér a következőképpen áll elő:



w  arg max V e ( w)  V u

 J ( p  w)  V 


1 

,

ahol   (0,1) a munkavállaló relatív tárgyalási pozíciója (ereje), amit ugyancsak exogénnak tekintünk. A megoldás:

 J ( p  w)  V V e' ( w)  (1   )V e ( w)  V u J ( p  w) ,
ahol ’ itt is az elsőrendű deriváltat jelöli.
A létre jött párok  ráta mellett (valószínűséggel, sebességgel) érnek véget. Ekkor:





rV e ( w)  w   V u  V e ( w) ,
rJ ( )     V  J ( ) .
Fentiek alapján
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V e ( w)  J ( ) 

1
r .

Helyettesítés és átrendezés után a bérmeghatározás elsőredű optimumfelétetele:





V e ( w)  V u   J ( p  w)  V  V e ( w)  V u .
A (potenciális) munkavállaló teljes (várható) életpálya-hasznossága egyfelől tehát attól függ, hogy
mekkora számára a munkanélküliség értéke – tárgyalás esetén ez egyúttal az egyén fenyegetési küszöbe, a tárgyalás sikertelensége esetén rendelkezésére álló alternatíva értéke -, továbbá hogy mekkora a
tárgyalási ereje, végül, hogy mekkora az a többlet, aminek az elosztása a tárgyaláson dől el. A többlet
(S):

p  rV u  rV
.
r

S  J ( p  w)  V  V e ( w)  V u 
Továbbá:

V e ( w)  V u 

w  wR
 R
és J ( )  V 
,
r
r

ahol  R a vállalat rezervációs profitja. Ekkor viszont:

w  arg max w  wR   p  w   R 


1 

.

A megoldás pedig:

w  wR   ( p   R  wR ) .
Ebben a modellben tehát az aktuális periódusban keletkező többlet – a Nash megoldás alapján - a két
szereplő között szétosztásra kerül. Mégpedig a következő korlátok mellett: w  wR , ha

p  y R   R  wR . Továbbá   p  w   R , ha p  pR . Tehát a pár akkor jön létre, ha p  pR

.
Térjünk most vissza most a bérmeghatározás elsőrendű optimumfeltételéhez! Stacionárius esetben V
= 0, így:

w  rV u   ( p  rV u ) .
Ugyanakkor

rV u  b 


1 

pc ,

majd a fenti egyenlőséget felhasználva még egyszer megkapjuk az egyensúlyi bért meghatározó
egyenletet, amiből láthatjuk, hogyan függ az egyensúlyi bér a tárgyalási erőtől, a vállalat keresési (felvételi) költségétől, a munkanélküliként élvezett jövedelemtől, valamint a kibocsátás értékétől:

w  (1   )b  p(1  c ) .
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Ennek alapján: az egyensúlyi bér növekszik  -ban, c-ben, p-ben, b-ben, továbbá  

v
-ban. Magau

sabb munkanélküliként élvezett jövedelem (munkanélküli segély, b) – az egyszerű álláskeresési modellhez hasonlóan – felértékeli a munkanélküli állapotot, ezért az állástalan egyén álláskeresésre késztetéséhez a korábbinál magasabb bér szükséges. Emelkedő b tehát ebben a modellben is magasabb
elfogadott bérajánlathoz, következésképpen hosszabb munkanélküliségi időtartamhoz vezet, de –
szemben az alapmodellel, ahol magasabb b emeli a rezervációs bért és (endogén keresési beruházás
esetén) csökkenti a keresési intenzitást – itt b emelkedése magasabb kialkudott bérhez vezet, ami viszszafogja a munkáltató munkahely-teremtési tevékenységét, s így hosszabb munkanélküliségi időtartamot eredményez. Minél feszesebb a munkaerőpiac – minél nagyobb  -, annál magasabb lesz a bér,
kevesebb munkanélküli (több üres álláshely) ugyanis arra készteti a vállalatokat, hogy emeljék a bért.
A keresési költség (c) emelkedése ugyancsak arra ösztönzi a vállalatokat, hogy emeljék béreiket, hiszen magasabb költség mellett többe kerül számukra az üres álláshely, magasabb bérekkel viszont
csökkenthetik az állásbetöltetlenség időtartamát. Magasabb termelékenység és/vagy kedvezőbb árupiaci konjunktúra (p) mellett a vállalatok számára ugyancsak növekvő veszteséget jelent az üres álláshely, s e veszteségek mérséklése céljából emelik a béreket.
Fontos következmény, hogy rögzített termelékenység és rögzített munkaerő-állomány mellett is 
függvényében emelkedő béreket látunk. Ahogy a piac feszesebbé válik (  nő), a bér is emelkedik.
Fontos továbbá, hogy a megoldás feltétele p > b, ellenkező esetben a munkanélküli számára a munkanélküliség vonzóbb, mint az álláskeresés. Végül  = 1 kizárná, hogy a munkáltató létre hozza az állást. Az egyensúly háromváltozós probléma. Egyidejűleg kell megoldani a három endogén változóra
(u, w,  ) három egyensúlyi egyenletet (munkanélküliségi ráta, munkahelyteremtés, bér):


(egyensúlyi munkanélküliségi ráta)
  q( )
( r   ) pc
pw
 0 (egyensúlyi munkahelyteremtés)
q( )
w  (1   )b  p(1  c ) (egyensúlyi bér).
u

A modell további következménye, hogy a munkahelyteremtés ugyancsak a piac feszességének függvénye. Ha  emelkedik, akkor a vállalat csökkenti a bért, hogy a zérusprofit-feltétel teljesüljön. Magasabb  mellett ugyanis a vállalat számára kevésbé nyereséges új állás megnyitása, mert hosszabb
ideig kell várnia arra, hogy betölthesse azt. Ennek következtében a w -  síkban felrajzolható egy
csökkenő munkahely-teremtési görbe (annak ellenére, hogy minden vállalat csak egy állást kíván betölteni, és hogy az állások nem különböznek egymástól). A munkahely-teremtési görbe tehát egy
csökkenő kvázi munkakeresleti görbe, ami az emelkedő bérgörbével együtt meghatározza az (egyetlen) egyensúlyt (egyensúlyi bért és  -t).
A programok értékelésével foglalkozó munkák vagy az egyszerű munkakeresési modell vagy a keresési-illeszkedési modell valamely változatára támaszkodnak. Előbbiek mikroökonometriai eszközök
felhasználásával a programok parciális hatásainak kimutatására alkalmasak, utóbbiak lehetővé teszik a
parciális programhatások makroökonómiai kontextusba történő helyezését, s ezáltal a különféle közvetett és közvetlen (nettó) hatások kimutatását. A mikro szemléletű értékelések legfontosabb problémája,
hogy csak a programok közvetlen hatásainak kimutatására alkalmasak, s az értékelés során kezelni kell
az önkiválasztási torzítást. A makro tanulmányok előnye, hogy elvileg alkalmasak mind a kiszorítási,
mind a holtteher-hatás kimutatására, hátrányuk viszont, hogy kevés, aggregált információra támaszkodnak, és hogy az adatok gyakran nem teszik lehetővé a különféle programok megkülönböztetését.
3.2. Becslési problémák
Időtartammodellek
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Az időtartammodellek általában a munkanélküliségből kilépés esélyeit, vagy a munkanélküliség időtartamát vizsgálják. Az alapprobléma az, hogy adott időpontban megfigyelt munkanélküliek véletlen
mintája az időtartamokra nézve a hossztorzítás (a hosszabb munkanélküliségi időtartammal rendelkező
egyének a keresztmetszeti mintákban túlreprezentáltak) miatt a munkanélküliség időtartamára nézve
nem véletlen minta. A nehézség kétféleképpen oldható meg. Vagy véletlen munkanélküli beáramlási
minta kiválasztása és rögzített időpontig történő megfigyelése (jobbról cenzorált esetek lehetségesek),
vagy a vizsgált populációból véletlen minta kiválasztása; az aktuális és az előző munkanélküliségre
vonatkozó információk megszerzése, ismételt interjú (Jobbról cenzorált esetek lehetségesek).
A kiindulás véletlen munkanélküli mintán vizsgált munkanélküliségi időtartamok (s= időtartam, munkanélküliség hossza) sűrűség- és eloszlásfüggvénye. A munkanélküliek közé történő belépést tehát
exogénnak tekintjük (csak azokat vizsgáljuk, akik munkanélküliek vagy azok voltak).
Definiáljuk a munkanélküliség időtartamának eloszlás- és sűrűségfüggvényét. Az eloszlásfüggvény
(G(s)) annak a valószínűségét mutatja meg, hogy a munkanélküliség legfeljebb s időtartamig áll fenn.
Ez adott mintára nézve nem más, mint a legfeljebb s időtartamú munkanélküliségi időtartamok aránya.
Továbbá: 1- G(s) annak a valószínűsége, hogy a munkanélküliség s-nél hosszabb időtartamú, illetve az
s-nél hosszabb időtartamú munkanélküliség-hosszak aránya a mintában. A sűrűségfüggvény: g(s) s
hosszúságú időtartam bekövetkezésének valószínűsége, illetve azoknak az aránya, akiknek a munkanélkülisége éppen s hosszúságú.
A két függvény egymásból előállítható, mert

g ( s )  G ( s ) 

G( s )
,
s

vagyis a sűrűségfüggvényt megkapjuk, ha az eloszlásfüggvényt deriváljuk. Ez azt jelenti, hogy a sűrűségfüggvény az eloszlásfüggvény lejtését mutatja meg. Vagyis azt, hogy s (nagyon kis) változása
mekkora változást idéz elő G(s)-ben.
Definiáljuk a túlélési függvényt. Legyen s* befejezett (munkanélküliségi) időtartam hossza.
Az eloszlásfüggvény:

ahol

Pr( s*  s )  G ( s )
Pr( s* > s )  1  G ( s )

,

1  G( s )

a túlélési függvény, ami annak a valószínűségét mutatja, hogy a munkanélküliség időtartama s*-nél
hosszabb lesz (másképpen: legalább ilyen hosszú lesz). A túlélési függvényt gyakran S(s)-sel jelölik.
Mi is így teszünk. Másképpen: azoknak az időtartamoknak az aránya, amelyek ennél hosszabbak (legalább ilyen hosszúak).

Pr( s  s* < s  ds ) G( s )

A sűrűségfüggvény: g ( s )  lim
.
ds
s
ds0
Esélyfüggvény
Az időtartam-elemzésben használt legfontosabb elméleti fogalom a feltételes valószínűség. Ez arról
szól, mekkora A esemény bekövetkezésének a valószínűsége, ha B esemény bekövetkezett. A feltételes
valószínűséggel kapcsolatos legfontosabb összefüggést Bayes tétele mondja ki:
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Pr( A | B ) 

Pr( A  B )
.
Pr( B )

Szavakkal: A esemény B bekövetkezése esetén fennálló valószínűsége egyenlő A és B együttes bekövetkezési valószínűségének és B feltétel nélküli bekövetkezési valószínűségének a hányadosával.
A fenti összefüggésből következően:

Pr( B | A) 

Pr( A  B )
,
Pr( A)

átrendezve:

Pr(B | A) Pr( A)  Pr( A  B) ,
visszahelyettesítve a fenti egyenlőségbe:

Pr( A | B ) 

Pr( B | A) Pr( A)
.
Pr( B)

Legyen A kilépés a munkanélküliségből s munkanélküliségi időtartam esetén, B pedig legalább s időtartamig bennmaradás a munkanélküliségben. Pr( A | B) tehát az s esetén bekövetkező kilépés valószínűsége abban az esetben, ha a munkanélküliség legalább s időtartamú volt (másképpen: az s időtartamú munkanélküliségi időtartamokból mennyi ér véget s időtartamnál). Pr( B | A) pedig annak a valószínűsége, hogy a munkanélküliség időtartama s feltéve, hogy s időtartam mellett ér véget. Pr( B | A)
=1, hiszen s időtartam melletti kilépés esetén a munkanélküliség időtartama legalább s. Ekkor viszont:

Pr( A | B ) 

Pr( A)
.
Pr( B )

A nevező (a legalább s időtartam bekövetkezésének valószínűsége) a túlélési függvény. A számláló
pedig a befejezett időtartamokra definiált sűrűségfüggvény. Tehát

Pr( A | B) 

g ( s)
g ( s)

  ( s )  h( s ),
1  G( s) S ( s)

amit esélyfüggvénynek nevezünk (különféle egyéb elnevezései: hazard, escape rate, hazard function).
Az esélyfüggvény azt mutatja meg, hogy azok közül a munkanélküliségi időtartamok közül, amelyek s
időtartamig tartottak, hány fejeződik be s-ben (az s-edik időpontban). Mint az eddigiekből világos, az
esélyfüggvény leginkább a hosszfüggés problémájának kezelésére alkalmas. A függvényformától függően egy-egy esélyfüggvénynek lehetnek konstans, növekvő vagy csökkenő esélyt mutató szakaszai.
A növekvő szakaszokról azt mondjuk, hogy pozitív, a csökkenőkről pedig, hogy negatív a hosszfüggés. A továbbiakban esélyről vagy esélyfüggvényről beszélünk, és a h(s) jelölést használjuk.
Integrált esély
Az integrált esélyfüggvény, jelölése (s) az empirikus becslésben fontos (kisegítő) szerepet játszik. A
függvény a sűrűség-, az esély- és a túlélési függvény között teremt kapcsolatot. A következőképpen:
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s

 ( s )   h(u )du ,
0

S ( s )  e  ( s ) ,
s

S ( s )  e 0 h(u )du ,

továbbá:
s

g ( s )  h( s ) e  h (u )du .
0

Tehát, ha meghatározzuk az esélyfüggvény formáját, akkor a túlélési függvény (és a sűrűségfüggvény)
is meghatározható.
Empirikus becslések esetén valamit előzetesen ki kell kötnünk a munkanélküliségi időtartamok eloszlására. A feltevés elméleti modellünkből is adódhat, de fontos szempont lehet a józan ész, illetve a
mintánk empirikusan megfigyelhető időtartam-eloszlása, valamint az analitikus kezelhetőség is. A két
leggyakrabban használt függvény (exponenciális és Weibull) jellegzetességeit az alábbiakban közöljük:

G(s)
g(s)
S(s)
h(s)

Exponenciális
1–exp(–s)
exp(–s)
exp(–s)


Weibull
1–exp(–s)
s–1exp(–s)
exp(–s)
s–1

Munkanélküliségi időtartamok becslése
A feladat munkanélküliségi időtartamok becslése. Ez többféle módon lehetséges. Itt háromféle megközelítést tárgyalunk: parametrikus, félparametrikus és empirikus időtartambecslés. Minden esetben
szükségünk van az időtartamok véletlen mintájára.
Mindhárom esetben arról van szó, hogy egy adott mintán megbecsüljük az időtartam valamilyen függvényét: vagy a várható időtartamok hosszát (g(s), G(s)) vagy a kilépési (h(s)), illetve a bennmaradási
esélyeket (S(s)). Amint ezt láttuk, ha a négy közül bármelyik függvényre rendelkezünk kikötéssel,
akkor bármelyik másik is előálítható. Az itt tárgyalt parametrikus, illetve félparametrikus becslési eljárások - mint majd látni fogjuk - az esély-, valamint a túlélési függvényt használják.
A parametrikus és félparametrikus modellek maximum likelihood becslőfüggvénnyel dolgoznak, emiatt van szükség kezelhető függvényformára, s ez egyúttal lehetővé teszi magyarázó változók bevonását
az elemzésbe. Az empirikus esélyfüggvény-becsléshez ez nem szükséges, viszont itt nem lehetséges
pótlólagos változók bevonása.
Parametrikus és félparametrikus becslés
A becslőfüggvény általános alakja
A becslést maximum likelihood becslőfüggvénnyel végezzük. Jelöljük Pi -vel annak a valószínűségét,
hogy adott (i-edik) egyén munkanélküliségi időtartama (a függő változó) éppen a megfigyelt időtartam
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lesz. Ekkor, ha az események egymástól függetlenek, annak a valószínűsége, hogy a mintánkban mért
időtartamok együttesen bekövetkeznek nem más, mint az egyéni valószínűségek szorzata. Vagyis a
likelihood függvény (L) egy n elemű mintára nézve:
n

L   Pi , ahol i=1,....., n.
i 1

Esetünkben Pi az időtartamok (si) függvénye, ezért amennyiben csak befejezett időtartamok szerepelnek a modellben, az egyéni valószínűségeket az időtartamok eloszlásfüggvénye adja meg (g(si)). Vagyis
n

L   g ( si ) .
i 1

Ha a mintánkban nem befejezett (cenzorált, jobbról cenzorált) időtartamok is szerepelnek, akkor a nem
befejezett időtartamokra vonatkozóan is felírandó a likelihood. Ezekről az esetekről csak annyit tudunk, hogy a munkanélküliség időtartama legalább s, a mintánkból nyerhető információ tehát azt teszi
lehetővé, hogy túlélési függvényüket használjuk (S(s)=1-G(s)). A túlélés együttes valószínűsége
Pi=S(si) esetén ekkor:
n

n

i 1

i 1

L   S ( si )   1  G ( si ) , ahol i=1,....., n.
Annak az együttes valószínűsége pedig, hogy a befejezett és a nem befejezett időtartamok éppen olyan
hosszúak lesznek, ahogy az a mintában megfigyeltük a következő likelihood függvénnyel írható le:
k

n

i 1

j  k 1

L   g ( si )  S ( s j ) , ahol i=1,....., k; j= k+1,...., n,
ahol i alsó index jelöli a befejezett, j pedig a nem befejezett időtartamokat.
Említettük, hogy az itt tárgyalandó parametrikus és félparametrikus modellek a problémát kilépési
esélyek vizsgálataként fogalmazzák meg, ezért a likelihood függvényt is ennek megfelelően kell felírni. Itt használjuk fel az integrált esélyfüggvényt, amelynek segítségével a túlélési és a sűrűségfüggvény kifejezhető az esély függvényében. Ekkor

s
s
n

h
(
u
)
du


L   h( s ) e
 e  h(u )du .
0
0
i 1
j k 1
k

Proporcionális parametrikus esélymodellek
A fenti összefüggés alapján megbecsülhetjük adott minta esélyfüggvényeit miután specifikáltuk az
esélyfüggvényt. Ha azonban úgy véljük, hogy a munkanélküliség időtartamát az egyének megfigyelt
jellegzetességei befolyásolják (nem, iskolai végzettség, kor, lakóhely, korábbi foglalkozás, jövedelem,
családi háttér, stb.), akkor ezeket a jellegzetességeket magyarázó változóként be kellene építeni a modellünkbe. Erre adnak lehetőséget az ún. proporcionális esélymodellek. Ezek a modellek a problémát
két tényező szorzataként határozzák meg. Feltételezik, hogy az esély egyrészt függ az eltelt időtartamtól (amit az esélyfüggvény ír le), másrészt az egyének jellegzetességeitől, és hogy szorzatuk jól
írja le együttes hatásukat. Általános formában ez a következőképpen fest:
,
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ahol a proporcionális esély, h a már ismert esélyfüggvény (ezekben a modellekben ezt baseline
hazardnak, alapesélynek nevezik), f pedig az egyének megfigyelt jegyeinek az esélyre gyakorolt hatását leíró függvény (regresszorfüggvénynek is nevezik). E modellekben a baseline hazard (alapesély)
csak az időtartamtól, f pedig az egyének jellegzetességeitől függ (ez utóbbiak változhatnak az időtartam során). Tehát
h=h(s)
és
f=f(x),
ahol x az egyének jellegzeteségeit jelöli. Ha feltesszük, hogy a minta esélyei egyetlen (egy vagy több
rögzített paraméterrel rendelkező) esélyfüggvénnyel jellemezhetők, hogy az egyének jellegzetességei
rögzítettek (sem a naptári időtől, sem a munkanélküliségi időtartam hosszától nem függenek), végül
hogy az egyes változók esélyre gyakorolt hatása konstans regressziós paraméterekkel megragadható,
akkor a proporcionális esélymodell a következő alakot ölti:

  h ( s ) e  x ,
ahol konstans regressziós paraméter. A regresszorfüggvény minden proporcionális esélymodellben
exponenciálisan specifikált.
A függvény azonban ebben a formában nem becsülhető. A becsléshez (tehát a likelihood függvény
meghatározásához) az esélyfüggvény alakját kell meghatározni.
Ha az időtartamok eloszlása exponenciális, akkor az esélyfüggvény konstans. A proporcionális esélymodell ekkor egyszerűen:

  e  x ,
h(s) értéke ebben az esetben egységnyi.
Ha Weibull esélyfüggvényt specifikálunk, akkor a proporcionális esélymodell:

  s 1e x ,
ebben a specifikációban minden egyes, azonos időtartammal rendelkező egyén esélyfüggvényének
értéke azonos.
 x
A becsült regressziós paraméterek értelmezéséhez induljunk ki a   e
összefüggésből. Tegyük
fel először, hogy xj változó folytonos. Ekkor, ha “természetes” mértékegységben szerepel a modellben
(korév, jövedelem, stb), az együttható értelmezése a következőképpen fest.

Vegyük először az egyenőség természetes alapú logaritmusát:

log   log h( s)   j x j .

 j az xj egységnyi változása következtében -ban bekövetkezett változást (marginális hatás) mutatja
meg:
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1 
j
 x j
vagy


  j .
x j
Ha a változó folytonos, de logaritmikus formában szerepel az egyenletben, akkor

log   log h( s)   j log x j .
Ekkor a marginális hatás rugalmasságként értelmezhető

x j 
 log 

j .
 x j  log x j
Vagyis az együttható azt mutatja meg, hogy a magyarázó változó egyszázaléknyi változása hány százaléknyi változást idéz elő a proporcionális esélyben.
Folytonos és természetes mértékegységben szereplő együtthatók esetén két, eltérő magyarázóváltozóértékkel rendelkező egyén (csoport) proporcionális esélye is összevethető. Két egyénünk csak egyetlen
változóban különbözik egymástól, vagyis a változó két különböző értékével rendelkeznek. Jelöljük a
kétfajta egyént i-vel, illetve k-val. Az a változó,amelyben különböznek továbbra is legyen xj. Ekkor

i  e

 j x ji

és

k  e

 j x jk

,

ekkor (azonos átalakítások után)

i

e
k

j

( x ji  x jk )

.

Logaritmikus formában szereplő folytonos változó esetén értelemszerűen a

i

e
k

j

(log x ji  log x jk )

alakot ölti.
Ha a változó (xj) dichotóm, és xji=1, xjk =0, akkor a megoldás:
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i

e .
k
j

Proporcionális félparametrikus modell (Cox modellje)
Az eljárás sajátossága, hogy h(s) függvényt nem kell specifikálni. Tegyük fel, hogy n elemű mintánkban csak befejezett időtartamok szerepelnek Kiindulásként az egyének munkanélküliségi időtartamait
növekvő rangsorba rendezzük (s1 <........<sN), ahol az alsó indexek a rangsorban elfoglalt helyet jelölik.
Tegyük fel, hogy a problémát proprocionális esélyként formulázzuk meg. Ekkor annak a valószínűsége, hogy az 1-es időtartammal jelzett egyén munkanélküliségének időtartama s1, feltéve, hogy az időtartam legalább s1 a következő:
 ( s1)  h( s1)e x .
1

Annak a valószínűsége, hogy bármely (iedik) egyén éppen s1 időtartam mellett lép ki, feltéve, hogy
munkanélküliségének időtartama legalább s1:
i ( s1 )  h( s1 )e  x .
i

Ennek alapján felírható annak a valószínűsége, hogy az 1-es időtartammal jelzett egyén éppen s1 időtartam mellett lép ki, feltéve, hogy a mintában szereplő bár–melyik egyén éppen s1 időtartamú munkanélküliséggel rendelkezik:

1 ( s1 )
N



i ( s1 )

h( s1 )e  x1

h( s1 )e  x1  h( s1 )e  x2  .....  h( s1 )e  xN

i 1



h( s1 )e  x1
N

 h( s1 )e

i 1

 xi



e  x1
N  x
i

e

i 1

Hasonlóképpen írható fel a 2-es időtartammal jelzett személyt jellemző feltételes valószínűség:

 2 ( s2 )
N

  i ( s2 )

i 2



e  x 2
N

e

 xi

.

i 2

Ha a fenti feltételes valószínűségeket az összes egyénre felírjuk és összeadjuk, megkapjuk a becslőfüggvényt (likelihood függvényt). Látható tehát, hogy ebben az esetben nem szükséges a baseline
esély alakjára kikötéseket tenni. Megjegyezzük még, hogy a becslés szempontjából az időtartamok
aktuális hossza irreleváns, csak rangsoruk érdekes.
Proporcionális esélymodellek az időtartamfüggő, illetve időtartammal változó magyarázó változókkal
Az eddigi modellek abból a feltevésből indultak ki, hogy a regresszorfüggvényben szereplő magyarázóváltozók értékei nem változnak a munkanélküliség időtartama alatt. Ez a feltevés persze csak bizonyos változók esetében állja meg feltétlenül a helyét (mondjuk a munkanélküli neme). A munkanélküliség időtartama alatt a munkanélkülinek változhat a családi állapota, körülményei, jövedelme, stb.
Modellezési szempontból ezek a változók két csoportra oszthatók: időtartamfüggő és az időtartammal
változó magyarázó változókra. Az első esetben a változó értéke az időtartam meghatározott függvénye
(például ilyen változó a munkanélküli járadék, ha összege az időtartamhoz van kötve). A második
esetben a változó értéke változhat, de nem írható fel a munkanélküliségi időtartam függvényeként. A
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proporcionális parametrikus modellek időtartammal változó, a Cox modell az időtartamfüggő magyarázó változókat képes kezelni.
Proporcionális parametrikus esélymodellek egyéni heterogenitást figyelembe vevő becslése
Ha az egyének szisztematikus különbségeit tükrözni hivatott magyarázó változók nem eléggé jól tükrözik a szisztematikus egyéni különbségeket (szebben: a modell nem kielégítően specifikált), akkor a
becslés torzított lesz, ha nem vesszük figyelembe, hogy az egyének szisztematikusan különböznek
bizonyos, meg nem figyelt jegyeikben (meg nem figyelt heterogenitás problémája). A probléma megoldható, ha felteszük, hogy ez a heterogenotás egyetlen változóval mérhető, s e változó becsült paramétere fogja “felvenni” a heterogenitásból származó hatásokat.
Ha feltesszük, hogy ezeket az egyéni különbségeket egy v változóval mérhetjük, amelynek egyes
(egyéni) értékeit vi -vel jelöljük, és feltesszük hogy - mondjuk - a túlélési függvény aktuális értéke v
függvénye is, akkor a túlélési függvény v feltételes függvényeként írható fel:

S  si | vi  .
Ha v f(vi) függvénnyel írható le, akkor a túlélési függvény a következőképpen alakul:

S ( s)  v f (v)S ( s | v)dv
Ezután az f függvény alakjára valamilyen kikötést kell tenni. A szokásos eljárás, hogy f gamma eloszlású, egységnyi átlagú és 1/k szórással rendelkező változó. Ez így néz ki:

f (v ) 

k k kv k 1
e v .
( k )

Ezt a függvényt kell azután beilleszteni a túlélési függvénybe. Hogy hogyan, ez attól függ, milyen
alakot kötünk ki a túlélési függvényre.
Nem parametrikus becslés. Kaplan-Meier féle becslőfüggvény

S (t )  

j|tjt

njd j
nj

ahol:
t j = a j-edik időpont

n j = a kockázati csoport (túlélők) létszáma t j időpontban
d j = a kilépők létszáma t j időpontban
A cenzorált eseteket a cenzorálás időpontjától kezdve nem számítja a kockázati csoporthoz.
Empirikus hazard becslése intervallumra
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Keresési modellek és aktiválás, európai empirikus tapasztalatok
Az EU és az OECD országok munkaügyi ellátórendszereiben az elmúlt néhány évben jelentős elmozdulás történt az eszközök ún. aktiválása irányában. A változások elsődlegesen a foglalkoztatási szolgálatok munkaerő-piaci folyamatokba történő korábbinál jelentősebb beavatkozásában, különböző szolgáltatásainak erőteljes fejlesztésében jelentek meg. Az aktiválás a munkakeresési erőfeszítések fokozását, valamint az állásnélküliek foglalkoztathatóságának javítását célozza meg. 30 Ennek keretében a
korábbinál nagyobb hangsúlyt kap a foglalkoztatási szolgálat és a munkanélküliek kölcsönös kötelezettségeinek meghatározása, a kötelezettségek betartásának ellenőrzése, végül a kötelezettségmulasztás szankcionálása. A két fél szorosabb kapcsolatának egyik legfontosabb, számos országban alkalmazott eszköze a munkanélküli és a foglalkoztatási szolgálat közötti formális megállapodás, amely a
munkaerő-piacra történő visszavezetéssel kapcsolatos feladatokat körvonalazza.31
Az Unióban az elmúlt években végbement aktiválás eredményeivel számos munka foglalkozik.32 Ezek
kisebb része koncentrál a tanácsadási eszközökre, még kevesebb a tanácsadási eszközökkel kapcsolatos ellenőrzéssel és szankciókkal foglalkozó tanulmányok száma.33
Az OECD 2006-ban felmérést készített a tagországok körében alkalmazott aktiválási eszközökről
(OECD 2007). Az eredmények arra utalnak, hogy az országok többségében egyre több aktiválási eszközzel kísérleteznek. Ennek hatásai a foglalkoztatási szolgálat és a munkanélküliek közötti kapcsolatok sűrűsödésében, az álláskeresés szigorúbb ellenőrzésében, egyéni cselekvési tervekben, valamint –
adott sikertelen keresési időszak után – a munkanélküliek aktív munkaerő-piaci programokba történő
irányításában jelennek meg. Az országok többségében a munkakeresés támogatása és ellenőrzése okán
megkövetelik, hogy a munkanélküli a munkakeresésről rendszeres időközönként beszámoljon a munkaközvetítő hivatal munkatársának. Csaknem ugyanennyire általános, hogy a munkanélküli státusz
ellenőrzése céljából előírják a munkanélküli helyi munkaközvetítő hivatalban történő megjelenését,
valamint meghatározzák a megjelenés (minimális) gyakoriságát. A munkakeresés elősegítése és ellenőrzése kapcsán a munkanélkülieket gyakran arra kötelezik, hogy rendszeresen konzultáljanak foglalkoztatási tanácsadóval. Az országok túlnyomó többségében léteznek olyan egyéni akciótervek, amelyek a munkakereséssel kapcsolatos szabályok (kötelezettségek és jogok) formalizálása révén kísérlik
meg a munkanélkülieket erőteljes keresési tevékenységre szorítani – egyes országokban az újonnan
regisztrált munkanélküliek számára e szerződés megkötése kötelező, másutt a részvétel önkéntes. Az
30

Az aktiválás tipikusan a következő eszközök intenzívebb igénybe vételét jelenti: a munkanélküliek és a foglalkoztatási tanácsadók között már a munkanélküli állapot kezdetén létrejön a kapcsolat, a találkozások gyakorisága
emelkedik; a munkanélküliek álláskeresési tevékenységükről a korábbinál rendszeresebben tájékoztatják a foglalkoztatási szolgálatot, s a szolgálat a korábbinál szigorúbban ellenőrzi a rendelkezésre állási kritérium teljesülését; a foglalkoztatási szolgálat a korábbinál erőteljesebben igyekszik felderíteni az üres álláshelyeket, és a
munkanélküliek nagyobb számát közvetíti ki a munkáltatóknak; a foglalkoztatási szolgálatok a korábbinál intenzívebb használják az aktív munkaerő-piaci eszközöket, ami - főként a hosszabb ideje munkanélküli személyek
esetében – lassíthatja a foglalkoztathatóság és a munkakészségek romlását.
31
back-to-work agreement és individual action plan; plan d’aide au retour à l’emploi és projet d’action
personnalisé
32
Az Unió több országában kísérleteznek olyan programokkal, amelyek az inaktív népesség aktiválását célozzák
meg, s a munkanélküliek aktiválására kidolgozott eszközöket az inaktívakra alkalmazzák. Ezekkel a programokkal itt nem foglalkozunk. Összefoglaló értékelésük megtalálható Carcillo – Grubb (2006) tanulmányában.
33
A programok eddigi legátfogóbb értékeléséről lásd Kluve et al. (2007).
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aktív eszközökben való kötelező részvétel előírása ugyanakkor viszonylag ritka (Ausztrália, Dánia,
Nagy Britannia és Svédország tartozik az országok e csoportjába).
Martin – Grubb (2001) összefoglaló munkájukban általánosságban megállapítják, hogy az aktív és
ezen belül a tanácsadási programok összességében pozitív kimeneteket eredményeznek – elsődlegesen
a munkanélküliség időtartamának csökkentése szempontjából. A tanácsadási eszközök azonban csak
abban az esetben fejtenek ki pozitív hatást, ha a munkanélküliek álláskeresésének erőteljesebb ellenőrzésével, valamint az esetlegesen előírt munkakötelezettség tényleges betartásával párosulnak.
A svéd aktiválás tapasztalatait áttekintve Calmfors (2004) némileg árnyaltabban fogalmaz.34 Egyfelől
megállapítja, hogy az aktiválás azáltal is csökkentheti a munkaerő-felmérésekben mért ILO/OECD
munkanélküliséget, hogy egyes programok résztvevői kikerülnek a munkanélküliek köréből. Másfelől
– legalábbis a svéd tapasztalatok alapján – arra a következtetésre jut, hogy a nagyméretű és hosszú
időtartamú programok jelentős kiszorítási hatáshoz és gyenge célzáshoz vezethetnek (ez utóbbi megállapítás egybecseng Van der Linden (2005) modelljének következtetéseivel). Végül, úgy látja, hogy a
tanácsadási eszközök képesek javítani a potenciális munkavállalók és a munkahelyek illeszkedését.
Ilyen intézkedések: az intenzívebb tanácsadás, a munkát keresők és a munkaközvetítők közötti gyakoribb kapcsolatok, a keresési tevékenységgel kapcsolatos szigorúbb követelmények, az egyes munkanélküliek szükségleteit figyelembe vevő egyéni akciótervek, az állásajánlat-elfogadás elutasításának
megnehezítése, végül az állásajánlatok el nem fogadását követő keményebb szankciók. A programok
(nettó) hatásai azonban nem egyértelműek rendszeres, megfelelő statisztikai eljárásokat felhasználó, a
foglalkoztatási szolgálatoktól független intézmények által végzett programértékelések hiányában.
Boone – van Ours (2005) makro idősorok felhasználásával vizsgálják az állami foglalkoztatási szolgálatok tanácsadási eszközeire (például munkaerő-közvetítésre, álláskeresési tanácsadásra, pályaválasztási tanácsadásra, elhelyezkedési támogatásokra) fordított erőforrások és a munkanélküliségfoglalkoztatás összefüggéseit. Úgy találják, hogy az erőforrások relatív nagysága negatív és szignifikáns hatással van a munkanélküliségi hányadra, a foglalkoztatási rátára nézve viszont a becsült hatás
nem szignifikáns.
A dán munkaerő-piaci eszközöket az úgynevezett fenyegetési hatással összefüggésben vizsgálja
Geerdsen - Holm (2004) és Rosholm - Svarer (2004). A dán aktiválás fontos sajátossága, hogy a munkanélküliek számára kötelező programrészvételt ír elő. Geerdsen – Holm (2004) azt elemzi, vajon a
kötelező programrészvétel milyen mértékben ösztönzi a járadékban részesülőket arra, hogy még a
programba lépés előtt kilépjenek a munkanélküliségből. A munkanélküli járadékkal rendelkezők számára kötelező volt a programrészvétel, ráadásul a programok kezdési időpontja az időben egyre közelebb került a járadék folyósításának kezdő időpontjához, azaz a járadékosok járadékfolyósítási időtartamának egyre kisebb hányada telt el kötelező programrészvétel nélkül. Az empirikus eredmények arra
utalnak, hogy a kötelező programrészvétel valóban arra ösztönzi a munkanélkülieket, hogy a programrészvétel kezdete előtt kilépjenek a munkanélküliségből. A kötelező programrészvétel hatása igen
erős, és hasonló ahhoz a hatáshoz, amit a munkanélküli járadék folyósítási időtartamának végén szokás mérni. Rosholm - Svarer (2004) azt vizsgálják, hogy a kötelező programrészvétel által kiváltott
fenyegetési hatás milyen módon befolyásolja a munkanélküliség időtartamát. A férfiak körében nagyon erős, szignifikáns és negatív, a nők esetében hasonló előjelű, de kisebb hatást találtak. Mindkét
tanulmány eredményei arra utalnak, hogy a kötelező programrészvétel növeli a munkanélküliek keresési intenzitását és/vagy csökkenti a rezervációs bérüket (s ezáltal emelkedik az elfogadható állásajánlatok aránya). Hasonló hatásokról számol be amerikai adatokon Black et al. (2003).
Graversen – van Ours (2006) egy olyan – ugyancsak dán – kontrollcsoportos kísérlet eredményeiről
számol be, amelyben a mintegy öt havi időtartamban a munkanélküliek közé beáramló személyek felét
kötelezték, másik felét pedig nem kötelezték programrészvételre. A programok a következők voltak:
kötelező munkakeresési program, intenzív keresési tanácsadás, kötelező képzési program. A kontrollés a kezelt csoportba kerülés véletlenszerűen történt. Az aktiválási program – a korábbi eredmények34

A probléma részletesebb kifejtését lásd Calmfors – Forslund – Hemström (2002) tanulmányában.
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kel megegyezően – igen hatékonynak bizonyult: a kezelt csoport munkanélküliségi időtartamának
mediánja 11.5 hét, a kontrollcsoport megfelelő mutatója 14 hét volt.
Crépon - Dejemeppe – Gurgand (2005) a különböző tanácsadási eszközök hatásait elemzi a francia
munkanélküliek mintegy 20%-os mintáján a munkanélküliek aktiválásával kapcsolatos reformok kezdetétől (a 2001. évtől). Mind a munkanélküliségből a foglalkoztatotti állapotba kerülést, mind az elhelyezkedés utáni újabb munkanélkülivé válást elemezték. Úgy találták, hogy az adott programok pozitív
befolyást gyakoroltak mind a munkanélküliségből történő kiáramlásra, mind pedig az újabb munkanélkülivé válás valószínűségére, és hogy az utóbbi hatás az erőteljesebb. A programok a foglalkoztatás
megkezdését követő első évre nézve az újból munkanélkülivé válás valószínűségét 33-ról 26%-ra
csökkentette. Ez a hatás még jelentősebb azoknál a személyeknél, akik nem részesültek munkanélküli
segélyben.
Dolton – O'Neill (2002) az ún. Restart program35 hosszú távú hatásait vizsgálják kísérleti szituációban. A program a tartósan munkanélkülieket célozza meg. Az aktiválás elsődlegesen a segélyezéssel
kapcsolatos jogosultság szigorúbb ellenőrzése, valamint erőteljesebb keresési tanácsadás révén valósul
meg. A kísérleti helyzet olyan módon jött létre, hogy a kontrollcsoport tagjai fél évig nem vehettek
részt a programban. Noha a kísérlet emiatt csak részlegesnek tekinthető, a férfiak körében a kezelt
csoport munkanélküliségi rátája hat százalékponttal volt alacsonyabb, mint a kontrollcsoporté. Ugyanakkor a nőknél a program hatása elhanyagolhatónak bizonyult.
Kluve (2006) uniós aktív munkaerő-piaci programok ún. metaelemzését36 végzi el a 2004. évvel bezárólag született mintegy 100 értékelő tanulmányra támaszkodva. A szerző négyfajta programot különböztet meg; ezek értékelését külön-külön végzi el, majd a programok relatív hatásait értékeli. A négy
csoport a következő: 1. képzési programok; 2. a magánszektort érintő ösztönzési programok (például
magáncégeknek nyújtott bérszubvenció); 3. a közösségi szektort érintő közvetlen munkahely-teremtési
programok (például közmunka); 4. szolgáltatások és szankciók (például tanácsadás és ellenőrzés,
munkakeresési támogatás, az adott programok szankcionálása). Az értékelés igen fontos – ugyanakkor
némileg meglepő –eredménye, hogy a programok hatásossága elsősorban attól függ, hogy a négy közül melyik csoportba tartoznak; az egyedi országhatások, a naptári idő hatása, a gazdaságok (makro)
állapotának szerepe, valamint a munkaerő-piaci intézmények hatása igen szerény. A tárgyunk szempontjából releváns 4. csoport relatív teljesítménye igen figyelemre méltó: a szolgáltatások és szankciók gyakorolják a legerősebb pozitív hatást a munkaerő-piaci kimenetekre, továbbá – viszonylagos
olcsóságuk miatt - költséghatékonynak is tekinthetők.
Keresési modellek endogén keresési erőfeszítéssel
Ha az aktiváló eszközök emelik a keresési intenzitást, részben az egyén erőteljesebb álláskeresésre
ösztökélése, részben pedig a kötelező programrészvételek által generált ún. fenyegetési hatás révén (ez
utóbbiról lásd: Black - Smith - Berger - Noel 2003, Geerdsen 2006, Geerdsen - Holm 2004, Rosholm
- Svarer 2004), akkor ezeknek az eszközöknek a megjelenése, illetve nagyobb mértékű alkalmazásuk
az elhelyezkedési valószínűségre ugyancsak elméletileg megjósolhatatlanul hathat – növelheti is és
csökkentheti is azt.
A tanácsadás és az álláskereséssel kapcsolatos ellenőrzés hatását vizsgálja van den Berg – van der
Klaauw (2001) egy endogén keresési intenzitást feltételező keresési modellben, amelyben az egyének
két (egy formális és egy informális) csatornán keresztül kereshetnek állást. A formális keresési eszközök közé sorolnak minden olyan keresési tevékenységet, ami a munkaközvetítő intézmény bekapcsolásával történik, informális keresés folyik az összes többi eszközön keresztül. A modellben nemcsak a
minket közelebbről érintő aktiválási eszközök működésének hatásai, hanem az aktiválásnak a keresési
35

A program viszonylag korai leírását lásd White – Lakey (1992).
Itt nincs helyünk a metaelemzés jellegzetességeinek ismertetésére. A metaelemzés a hasonló kutatási hipotéziseken alapuló különböző tanulmányok együttes statisztikai elemzése. Összefoglaló munka például: Lipsey –
Wilson (2001).
36
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csatornák közötti választásra gyakorolt hatása is elemezhető. Az egyének – az aktiválás hatására – a
formális csatornákat a tanácsadás nélküli állapothoz képest nagyobb mértékben veszik igénybe, tehát
az informális keresési eszközöket formális keresési eszközökkel helyettesítik. A szerzők megmutatják,
hogy bizonyos feltételek mellett a formális (informális) csatornák igénybe vételének emelkedése
(csökkenése) növeli (csökkenti) a munkanélküliségből történő kilépés valószínűségét, a két hatás közül az első (a formális csatornák) hatása dominál, összességében tehát az aktiválás a munkanélküliségből való kiáramlási magasabb valószínűségeivel jár együtt. A modellben az egyének helyzete is javul a
tanácsadás bevezetésével, mert a formális csatornák igénybe vétele növeli a (formális) keresés hatékonyságát, és ezáltal a várható jövedelmük jelenértéke is növekszik. A modellben a keresési tevékenység ellenőrzése kizárólag a formális keresést érinti. Az ellenőrzés szigorodásának keresési intenzitásra
(erőfeszítésre) gyakorolt hatása a modellben zérus, mert az egyén a keresés össz-erőfeszítését rögzíti,
tehát az ellenőrzés szigorúbbá válása arra készteti, hogy a formális csatornákon végzett keresést informális kereséssel helyettesítse. Az ellenőrzés szigorodása ugyanakkor emelheti azoknak a munkanélkülieknek a kilépési valószínűségét, akik valamilyen okból (például, mert tartósan munkanélküliek)
nem férnek hozzá informális keresési csatornákhoz. Hasonló modellt dolgozott ki Fougère – Pradel –
Roger (2005), amelyben a formális csatornán keresztül történő keresés egzogén, az információs csatornák keresési intenzitása pedig endogén.
Crépon - Dejemeppe – Gurgand (2005) keresési modelljükben a tanácsadás, az álláskeresést támogató
tevékenységek, valamint a hozzájuk kapcsolódó ellenőrzés munkanélküliség és a foglalkoztatás időtartamára gyakorolt hatását vizsgálják. A szerzők amellett érvelnek, hogy a két munkaerő-piaci kimenet
egyidejű vizsgálata szükséges a programok hatásosságának kimutatásához. A modellben a tanácsadás
és egyéb keresést segítő tevékenységek elhelyezkedésre gyakorolt hatása bizonytalan, ugyanakkor
minden esetben a rezervációs bér emelkedését idézik elő. Ha a jobban fizető állások élettartama hoszszabb (a rombolási ráta esetükben alacsonyabb), mert ezek az állások termelékenyebbek, akkor a tanácsadás és a hozzá kapcsolódó tevékenységek erőteljesebb hatást gyakorolhatnak a foglalkoztatás
időtartamára, mint a munkanélküliség időtartamára. Ekkor ugyanis a tanácsadás következtében megnövekedett rezervációs bérű munkanélküliek magasabb bérű, tehát hosszabb élettartamú állásokba
kerülnek – így foglalkoztatottként eltöltött idejük hosszabb, (ismételt) munkanélkülivé válásuk valószínűsége pedig kisebb lesz. Ha a munkaközvetítő intézmény csak a munkaerőpiacra történő visszakerülésükben érdekelt, akkor lehetséges, hogy a tanácsadás arra ösztönzi a munkanélkülieket, hogy rövidebb élettartamú és alacsonyabb bérű állásokat fogadjanak el. Ekkor a tanácsadás ugyan csökkenti a
munkanélküliség időtartamát, ugyanakkor emeli az ismételt munkanélkülivé válás valószínűségét.
Keresési/illeszkedési modellek
A modell bonyolultabb változatai heterogén munkavállalókat tételeznek fel, s e variánsok alkalmasak
lehetnek a különböző, illeszkedést javító aktív eszközök hatásainak előrejelzésére. Van der Linden
(2005) elsősorban az aktív eszközök alkalmazásának újabb európai uniós fejleményeire koncentrál.
Mégpedig főként azokra az elemekre, amelyek a potenciális munkahely/munkavállaló párok illeszkedését javíthatják. A tanácsadási (counselling) programokat többnyire egy álláskeresésiegyüttműködési szerződés fogja keretbe, amely a munkanélküli és a munkaközvetítő intézmény korábbinál intenzívebb együttműködését írja elő, esetenként az együttműködés a munkanélküli segély
folyósításának a feltétele. A modell két szakpolitikai problémát tárgyal: e programok méretének a
munkaerőpiac egyensúlyi állapotaira, valamint a különböző egyéb munkaerő-piaci intézmények (például munkanélküli segély, bérmeghatározás) és a tanácsadási programok egymásra gyakorolt hatását.
A legfontosabb eredmény, hogy - bizonyos feltételek teljesülése esetén – alacsonyabb képzettségű
munkavállalók növekvő programrészvétele növeli foglalkoztatási esélyeiket, miközben a programokban részt nem vevők foglalkoztatási esélyei csökkennek. Ha azonban a programrészvétel egy kritikus
ponton túl is emelkedik, akkor a résztvevők foglalkoztatási rátái is csökkennek.
3.3. Empirikus példa: segélyezés és elhelyezkedés
Az adott példa (Galasi-Nagy 2003) egy ún. kvázi kísérleti helyzetben próbálja a szabályozás változásának a járadékjogosultsággal nem rendelkező munkanélküliek segélyezésére és elhelyezkedésére
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gyakorolt hatását elemezni, viszonylag egyszerű ökonometriai eszközökkel (logit, szakaszos időtartammodell, Jenkins 1995).
A történet a következő. 2000 májusától lényeges változás történt a járadékjogosultsággal nem rendelkező munkanélküliek segélyezésében: megszűnt a tartós munkanélküliek jövedelempótló támogatása,
és helyébe az aktív korú nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélye lépett. A szerzők egy követéses vizsgálat adatai alapján vizsgálják, hogy e változás miként érintette a munkanélküliek segélyezését és elhelyezkedését. A munkanélküli-járadékot kimerítők a korábbi rezsimben két évre szerezhettek jogosultságot jövedelempótló támogatásra, ha családjukban az egy főre jutó jövedelem nem haladta meg az előírt küszöböt. A támogatást az önkormányzatok folyósították, de a munkanélkülieknek
kapcsolatot kellett tartaniuk a munkaügyi szervezettel. Az új rezsimben a rendszeres szociális segélyt
szintén az önkormányzatok folyósítják, valamivel alacsonyabb jövedelemhatárhoz van kötve, és öszszege is némileg elmarad a jövedelempótló támogatásétól. Az új segély előfeltétele, hogy a munkanélküli egy hónap közcélú munkát vállaljon. Míg jövedelempótló támogatást csak a munkanélkülijáradékot korábban kimerítők kaphattak, a szociális segélynek, ha az igénylő elhelyezkedése érdekében legalább egy évig kapcsolatot tartott az önkormányzattal vagy a munkaügyi kirendeltséggel, nem
előfeltétele a járadékkimerítés.
A vizsgálódás egy két-almintás követéses felvételre épült. A felvétel során a járadékkimerítőket 7-8
hónapig követték, tehát a vizsgálódás legfeljebb a rövid távú hatások kimutatására alkalmas. A két
alminta két járadékkimerítő kohorszból állt; az első régi szabályok szerint 2000 áprilisában merítette ki
a munkanélküli-járadékot, a második 2000 májusában került ki a járadékból, rájuk tehát már az új
szabályok vonatkoztak. A két alminta segélykimerítésekor a munkapiaci viszonyok feltevés szerint
azonosak voltak, feltehetőleg megfigyelt és nem megfigyelt jellemzőikben sem különbözhetnek egymástól. A megfigyelt jellemzők esetében az azonosságot-különbözőséget a kutatás során ellenőrizték,
s az eltérések nem bizonyultak szignifikánsnak, ezért a segély kérelmezésében-odaítélésében, valamint
az elhelyezkedési esélyekben mutatkozó esetleges csoportközi különbségek a szabályozás számlájára
írhatók – mivel a helyzet kvázi-kísérleti, az elemzés oksági elemzésként is felfogható (a POM értelmében), mégpedig az implicit CIA feltevés mellett.
Az eredmény: a szabályváltozás után a járadékkimerítők kevesebben igényeltek további segélyt, és az
önkormányzatok is az igénylők kisebb hányadának folyósították azt, mint korábban; így lényegesen
csökkent a járadék után jövedelempótlásban részesülők aránya. Közhasznú munkában ugyan sokkal
többen vettek részt, mint a szabályváltozás előtt, de ez nem ellensúlyozta a segélyben részesülők arányának csökkenését. Megállapítható volt, hogy a segélyezés csökkenti az elhelyezkedési valószínűséget, bár a kimutatott hatás kismértékű, és nem változott. Ezért a szűkmarkúbb új szabályozás gyorsította az elhelyezkedés ütemét – miközben az el nem helyezkedők jóléte csökkent.
A segélyhez jutás valószínűsége
A továbbiakban többváltozós modellezéssel próbálunk árnyaltabb képet kapni a segélyrendszer változásának hatásairól. A felvételben szereplő két alminta (a járadékot áprilisban, illetve májusban kimerítők) lényegében azonos munkapiaci környezetben található. Ez lehetővé teszi, hogy a két almintát,
illetve az almintákban megfigyelhető eseményeket egy kvázikísérleti helyzetben értelmezzük, ami azt
jelenti, hogy a segélyezésben megfigyelt különbségeket jórészt a segélyrendszer változásainak tulajdoníthatjuk, noha az alminták összetételének különbségei is befolyásolhatják az eltéréseket. Három
hatást különböztethetünk meg: az elsőt a kérelmezési magatartás változásának nevezhetjük, a második
az önkormányzatok odaítélési gyakorlatának változásaként jelenik meg, végül a két almintában megfigyelhető kimenetelek különbségei adódhatnak a mintába került személyek vagy önkormányzatok öszszetételének különbségeiből is.
1. A szabályozás hatására megváltozhat a lehetséges kérelmezők kérelmezési magatartása. Egy egyszerű modellben elgondolva, a lehetséges kérelmező a kérelmezés pénz-, idő- és pszichikai költségeit
veti össze a kérelmezés esetén várható bevétellel (a várható segélyösszeggel). A tényleges kérelmezők
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aránya akkor csökken, ha akár a várható költség nő, akár a várható bevétel csökken. Megjegyezzük,
hogy a közmunka beiktatása önmagában is költségnövelő tényező lehet, ha a segélykimerítők számára
stigmatizáló hatású.
2. A szabályozás hatására megváltozhat az önkormányzatok odaítélési gyakorlata. Ha a jogosultsági
feltételek szigorodnak, mondjuk, ha csökken a segélyjogosultsághoz szükséges jövedelemhatár, akkor
adott megfigyelt jövedelem mellett az odaítélési esélyek csökkennek. Hasonlóképpen lehetséges, hogy
a szabályozás „szellemének” változása miatt korábban viszonylag bőkezű önkormányzatok a korábbinál szűkmarkúbban ítélik oda a segélyt. Végül a közmunka beiktatása önmagában is alacsonyabb odaítélési arányokhoz vezethet rögzített időintervallumban, hiszen a lehetséges kérelmezőknek az odaítélést megelőzően valamennyi időt közmunkán kell tölteniük.
3. Végül elképzelhető, hogy a májusi almintában szereplő segélykimerítők, illetve a segélyt odaítélő
önkormányzatok összetétele kedvezőtlenebb, mint az áprilisi almintába került segélykimerítők, illetve
önkormányzatok összetétele. Emiatt egyrészt a májusi almintában szereplő segélyt kimerítők a segélyrendszer megváltozása nélkül is kisebb eséllyel és/vagy nagyobb költséggel juthattak volna segélyhez,
mint az áprilisi almintában szereplők, és ezért a kérelmezők aránya a szabályozásváltozás nélkül is
alacsonyabb lenne a májusi, mint az áprilisi almintában. Másrészt a segélyek odaítélése szempontjából
kedvezőtlenebb helyzetben lévő önkormányzatok akkor is „takarékosabban” bánnának segélyekkel, ha
nem lépett volna életbe új szabályozás.
Mielőtt a részletes többváltozós elemzésre térnénk, előrebocsátjuk, hogy a harmadikként említett hatás
– amint ezt a 2. táblázatban szereplő korrigált arányok mutatják – összességében viszonylag gyenge. A
korrigált arányokat úgy állítottuk elő, hogy mind a kérelmezési, mind az odaítélési, mind a segélyhez
jutási, mind a segélyhez jutási vagy közmunkára kerülési esélyekre logit becsléseket készítettünk.
Majd ezek eredményeit felhasználva megvizsgáltuk, hogyan alakultak volna ezek az esélyek (arányok)
a májusi almintában, ha az almintában szereplő személyek és önkormányzatok megfigyelt jegyei (öszszetétele) pontosan ugyanolyanok lettek volna, mint az áprilisi almintában szereplő személyek, illetve
önkormányzatok megfigyelt jegyei (összetétele).
A megfigyelt és a korrigált arányok különbsége, illetve a különbségek iránya utal arra, van-e és mekkora a megfigyelt jegyek különbségeinek betudható hatás. Ha a korrigált arányok alacsonyabbak vagy
ugyanakkorák, mint a megfigyelt arányok, akkor az áprilisi almintához képest a májusi almintában
megfigyelt alacsonyabb arányokat egyáltalán nem magyarázhatjuk a májusi alminta kedvezőtlenebb
összetételével. Ha a májusi alminta korrigált arányai magasabbak, mint megfigyelt arányai, akkor a
májusi alminta kedvezőtlenebb összetételű, mint az áprilisi, a kedvezőtlenebb összetétel hatásának
mértékét pedig a korrigált és a megfigyelt arány különbsége mutatja meg.
Ha továbbá a megfigyelt és a korrigált arányok között az eltérés csekély, akkor levonhatjuk azt a következtetést, hogy az összetétel-különbségek nem járulnak hozzá a két alminta esetében a kimenetekben megfigyelt jelentős mértékű eltérésekhez. Az látjuk, hogy a korrigált kérelmezési arány mindkét
nem esetében mintegy két százalékponttal nagyobb, mint a májusi almintában megfigyelt arány. A
korrigált odaítélési arány a férfiak esetében lényegében azonos, a nők esetében mintegy két százalékponttal alacsonyabb a megfigyeltnél. A korrigált segélyhez jutási arány a férfiak körében lényegében
azonos a megfigyelt aránnyal, a nőkében mintegy két százalékponttal alacsonyabb a megfigyeltnél. A
segélyhez jutás és a közmunkára kerülés együttes korrigált aránya a férfiak esetében mintegy két, a
nők esetében kevesebb mint egy százalékponttal magasabb a megfigyeltnél. Az áprilisi és a májusi
minták összetétele tehát nem teljesen azonos, ugyanakkor az összetételbeli különbségek a májusban
megfigyelt alacsonyabb arányoknak csak elenyésző hányadát magyarázzák.
Kérelmezés
Vizsgáljuk meg először a kérelmezést meghatározó tényezőket a két almintában. A kérelmezés valószínűségét dichotóm változóval közelítettük (kért segélyt/nem kért segélyt), a többváltozós logit becslést végeztünk; külön egyenleteket futtattunk le a férfiakra és a nőkre. Az egyenletek magyarázó válto102

zói között az életkort, az iskolai végzettséget, a háztartás egy főre jutó jövedelmét, a kimerítés előtti
munkanélküli-járadék havi összegét szerepeltettük. Ezen túlmenően a magyarázó változók közé beillesztettünk egy kétértékű változót, amely azt jelzi, hogy a járadékkimerítő a minimális jogosultsági
idővel rendelkezett-e, vagy sem. Végül egy lakóhelyi dummyt (Budapest) és a kistérségi munkanélküliségi rátát is magyarázó változónak tekintettünk.
Feltételeztük, hogy a kérelmezési esélyeket befolyásolja a járadékkimerítők életkora. Minél idősebb a
járadékkimerítő, annál kisebb az esélye arra, hogy nem támogatott állásban elhelyezkedjen, vagy
munkapiaci képzésben vegyen részt, s emiatt az életkor emelkedésével a kérelmezési hajlandóság növekedését várjuk. Feltehetjük, hogy az iskolai végzettség emelkedése csökkenti a kérelmezési hajlandóságot; részben, mert a magasabb iskolai végzettségű járadékkimerítő nagyobb eséllyel jut álláshoz,
illetve nagyobb valószínűséggel kerülhet aktív programokba, részben mert magasabb iskolai végzettség mellett a segélykérés pszichikai költsége magasabb (stigmatizáló hatás).
A háztartás egy főre jutó jövedelme a járadékkimerítők jogosultságának egyik (tökéletlen) mutatója;
ha a járadékkimerítő kérelmezéskor figyelembe veszi a jogosultsági szabályokat, akkor a jövedelem és
a kérelmezés közötti a kapcsolat szignifikáns és negatív, azaz magasabb jövedelem mellett alacsonyabbak lesznek a kérelmezési esélyek. Magasabb jövedelem egyúttal magasabb pszichikai kérelmezési költségekkel is együtt járhat.
A korábbi munkanélküli-járadék összegének a növekedése a háztartási jövedelemhez hasonlóan várakozásaink szerint ugyancsak csökkenti a kérelmezés valószínűségét elsődlegesen a kérelmezés
stigmatizáló hatása miatt. Magasabb munkanélküliségi ráta mellett a kérelmezés pszichikai költsége
várhatóan kisebb, mert a járadékkimerítő környezetében vélhetőleg több munkanélküli, illetve több
kérelmező található; ezen túlmenően magasabb munkanélküliségi ráta magasabb kérelmezésből származó várható jövedelmet jelent, mert a munkanélküliség várható időtartama hosszabb, ezért adott
kérelmezési költségek mellett a munkanélküliségi ráta emelkedése bevételi oldalról is növeli a kérelmezési hajlandóságot.
A minimális jogosultsági idő változójával azoknak az egyéneknek a kérelmezési magatartását kíséreljük megragadni, akiknél a munkanélküliség állapota viszonylag gyakori esemény, akik tehát rövid
ideig dolgoztak nem támogatott állásban, vagy pedig közmunkán szereztek minimális járadékjogosultságot. Úgy gondoljuk, hogy az ilyen, a munkapiachoz laza szálakkal kötődő, vélhetően visszatérően
munkanélküliek kérelmezési hajlandósága magasabb mind viszonylag alacsony kérelmezési költségeik, mind a viszonylag magas várható jövedelem miatt.
Végül a Budapest változó szerepeltetése mellett szól, hogy a magyar munkapiaci kutatások egyik
standard eredménye, hogy a budapestiek viselkedése – Budapest különleges közigazgatási helyzete,
illetve mérete miatt – többnyire eltér az ország többi településén lakók magatartásától.
A logit becslések eredményeit az alábbi táblázatban foglaltuk össze. Az eredmények értelmezéskor
felhasználjuk, hogy logit modell esetén az együttható exponenciálisan a függő változónak az úgynevezett esélyráta-hányadosra gyakorolt hatását mutatja.37
A szociális segély kérelmezésének valószínűsége a járadékkimerítés utáni négy hónapban
Megnevezés
Életkor
Férfiak

Áprilisban kimerítők
együttható z
0,032
3,9

Májusban kimerítők
együttható z
0,020
3,05

P
, ahol P a vizsgált esemény valószínűsége. Két különböző megfigyelés
1 P
1
esélyrátáját elosztva kapjuk az esélyráta-hányadost (
).
2
37

Az esélyráta (odds ratio)  
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Iskolai végzettség
8 általánosnál kevesebb
Szakmunkásképző
Szakközépiskola
Gimnázium
Felsőfokú
Egy főre jutó jövedelem a háztartásban
Havi munkanélküli-járadék
Minimális jogosultsági idővel rendelkezett
Budapesten lakik
Kistérségi munkanélküliségi ráta
Konstans
N
LR chi2(12)
Prob > chi 2
Pseudo R2
Nők
Iskolai végzettség
8 általánosnál kevesebb
Szakmunkásképző
Szakközépiskola
Gimnázium
Felsőfokú
Egy főre jutó jövedelem a háztartásban
Havi munkanélküli-járadék
Minimális jogosultsági idővel rendelkezett
Budapesten lakik
Kistérségi munkanélküliségi ráta
Konstans
N
LR chi2(12)
Prob > chi 2
Pseudo R2

0,004
–0,628
–0,254
–1,065
–1,104
–0,043

0,01
–3,03
–0,66
–2,13
–1,88
–4,13

–0,099
–0,334
–0,270
–0,224
–1,175
–0,040

–0,35
–2,01
–0,96
–0,49
–1,73
–4,11

0,000
0,338

–0,55
1,72

0,000
0,568

–1,98
3,54

–0,088
0,165
–1,491
672
145,84
0,000
0,164

–0,17
7,21
–2,61

0,098
0,156
–1,617
951
205,01
0
0,1559

0,21
8,55
–3,37

1,471
–0,219
–0,318
0,042
–0,356
–0,071

1,87
–0,84
–1,02
0,13
–0,54
–5,79

0,382
–0,590
–1,089
–1,050
–0,277
–0,066

0,91
–2,96
–4,21
–3,85
–0,51
–6,61

0,000
0,019

0,62
0,08

0,000
0,362

0,01
1,96

0,026
0,147
–0,298
530
107,89
0
0,1595

0,05
5,3
–0,43

0,706
0,156
–0,446
818
212,61
0
0,1876

2,19
7,62
–0,85

Logit becslések. Függő változó: kért-e szociális segélyt a járadékkimerítés utáni négy hónapban.
Vizsgáljuk meg először a férfiak kérelmezési valószínűségét meghatározó tényezőket! Tudjuk, hogy a
májusi kimerítők kérelmezési hajlandósága alacsonyabb, mint az áprilisi kimerítőké. Itt azt vizsgáljuk,
hogy a kérelmezési valószínűséget befolyásoló egyes tényezők relatív hatásiránya, illetve a hatás mértéke hogyan alakult a két almintában.
Az áprilisi kimerítők kérelmezési valószínűségét befolyásolja a kérelmező életkora. Idősebb kimerítők
esetében nagyobb a kérelmezési valószínűség. Az életkor egységnyi emelkedése mintegy három százalék esélyráta-növekedést eredményez, egy 55 éves járadékkimerítő esélyrátája tehát háromszor akkora, mint egy húszévesé. Ez egybevág azzal a korábban kifejtett feltevésünkkel, hogy az életkor
emelkedése egyúttal az elhelyezkedés, a legtöbb aktív programban való részvétel esélyeit csökkenti.
A kérelmezési hajlandóság és az iskolai végzettség összefüggése is kimutatható, és megfelel várakozásainknak, noha az együtthatók csak a szakmunkásképzőt és a gimnáziumot végzettek esetében voltak
szignifikánsak (nullától különböznek). A szakmunkásképző végzettségű kimerítők lényegesen kisebb
eséllyel kérelmezik a segélyt, mint a referenciacsoporthoz tartozó nyolc általános iskolai osztályt végzett férfiak. A szakmunkásképzőt végzettek esélyrátájának értéke a nyolc általánost végzettekének
mintegy fele (0,53). A gimnáziumot végzett férfiaké pedig még alacsonyabb: a gimnáziumi végzettségűek esélyrátája nagyjából egyharmada a nyolc általános végzettségűek esélyrátájának (0,34). Vannak
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tehát bizonyos jelei annak, hogy magasabb iskolai végzettség csökkenő kérelmezési valószínűséggel
jár együtt.
A járadékkimerítő férfiak háztartásában megfigyelhető egy főre jutó jövedelem emelkedése is csökkenti a kérelmezési valószínűséget; ezer forint jövedelemnövekedés mintegy négyszázalékos esélyráta-csökkenéshez vezet (0,96). Az átlagos jövedelem az áprilisi férfi járadékkimerítők körében 12 ezer
forint. Egy 50 ezer forint jövedelemmel rendelkező járadékkimerítő esélyrátájának értéke egy – mondjuk – ötezer forint jövedelemmel rendelkező férfi esélyrátájának mindössze 14 százaléka (0,14). Másképpen fogalmazva: tized akkora jövedelem mintegy hétszer akkora kérelmezésiesély-rátát jelent.
Végül ugyancsak szignifikáns és a várakozásainknak megfelelően pozitív a kistérségi munkanélküliségi ráta hatása; a ráta egy százalékpontos emelkedése mintegy 18 százalékkal emeli az esélyráta értékét. Ez annyit jelent például, hogy a legkedvezőbb (mintegy háromszázalékos ráta) és a legkedvezőtlenebb (22 százalékos munkanélküliségi hányad) helyzetű térségekben lakók kérelmezésiesélyrátahányadosa között mintegy huszonháromszoros a különbség – a legkedvezőtlenebb helyzetű térségekben élők „javára”.
Áttérve a májusi kimerítőkre, néhány kivétellel ugyanazokra a változókra kaptunk elfogadható becslést, és hatások is ugyanabba az irányba mutatnak. Az életkorhoz tartozó esélyráta-hányadosra kapott
becslés értéke 1,02, azaz az egy-egy évvel idősebb májusi kimerítők esélyráta-hányadosa mintegy két
százalékkal magasabb. Az iskolai végzettség esetében azt látjuk, hogy a szakmunkásképzőt végzettek
esélyrátája kevesebb, mint háromnegyede (0,71) a nyolc általánost végzettekének, a gimnázium esetében viszont (az áprilisi kimerítőkkel ellentétben) nem kaptunk szignifikáns becslést. A háztartás egy
főre jutó jövedelmének emelkedése az áprilisi kimerítőkéhez hasonlóan csökkenti a kérelmezés valószínűségét; az esélyráta értéke itt is 0,96, azaz ezer forint jövedelemnövekmény 4 százalékkal csökkenti az esélyrátát. Az áprilisi kimerítők esetében az előző munkanélküliként töltött időszakban minimális segélyjogosultsági idővel rendelkező férfiakra nem kaptunk szignifikáns együtthatót, a májusi
kimerítők esetében a paraméterbecslés szignifikáns és pozitív. A minimális jogosultsági idővel rendelkező kimerítők esélyrátájának értéke a minimálisnál hosszabb kérelmezési idővel rendelkezőkhöz
képest 1,76, azaz az előbbi csoport kérelmezésiesély-rátája mintegy 76 százalékponttal magasabb értéket vesz fel. Ez azt jelenti, hogy a májusi kimerítők közül lényegesen nagyobb arányban folyamodtak
segélyért azok, akik a munkapiachoz laza szálakkal kötődnek, vélhetően ismétlődően munkanélküliek.
Végül: kistérségi munkanélküliségi ráta előjele a májusi kimerítők esetében is pozitív, a ráta 1 százalékpontos emelkedése mintegy 17 százalékkal növeli a kérelmezésiesélyráta-hányadost, a legalacsonyabb és a legmagasabb munkanélküli-rátájú térségekben lakók kérelmezésiesély-rátájában ez mintegy 19-szeres különbségeket eredményez; azaz a munkanélküliség szempontjából legkedvezőtlenebb
helyzetben lévő térségekben a kérelmezésiesély-ráták hányadosában mérve 19-szer akkora a kérelmezési hajlandóság, mint a legkedvezőbb helyzetű térségekben.
Tudjuk, hogy a májusban kimerítők már a megváltozott szabályok alapján juthattak segélyhez, hogy a
kérelmezési hajlandóság a májusi almintában alacsonyabb, végül hogy az alacsonyabb kérelmezési
arányt a két alminta összetételének különbsége csak kismértékben magyarázza. Ekkor viszont feltehetjük, hogy a lanyhuló kérelmezési kedvet elsődlegesen a szabályozás megváltozása következtében növekvő kérelmezési költségek és/vagy csökkenő várható bevételek magyarázhatják. A két logit becslés
együtthatóinak összevetése révén következtetéseket vonhatunk le arra, hogy ez a feltételezésünk helyes volt-e.
Mindenekelőtt azt vizsgáljuk meg, hogy az áprilisi és a májusi járadékkimerítő férfiak együtthatói
között kimutathatók-e különbségek, és ha igen, találunk-e arra utaló jeleket, hogy a kérelmezési hajlandóság általában vagy valamely speciális csoport esetében alacsonyabb a májusi, mint az áprilisi
almintában. Nézzük meg tehát, hogy a mindkét mintában szignifikáns változókat tekintve, találunk-e a
két almintában ilyen jellegű különbségeket!
Az egy főre jutó háztartási jövedelem esetében nem találunk különbséget, a két együttható értéke lényegében azonos, tehát azt mondhatjuk, hogy a szabályozás változásának hatása e tekintetben nem
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mutatható ki. A jövedelem emelkedése mindkét almintában ugyanolyan mértékben csökkenti a kérelmezési hajlandóságot.
Csaknem ugyanezt találjuk a kistérségi munkanélküliségi ráta esetében. Mindkét almintában pozitív az
együttható, tehát a ráta növekedése emeli a kérelmezési hajlandóságot, és csaknem ugyanolyan mértékben. Az együtthatók értékében mutatkozó különbség ugyan csekélynek tűnik – a májusi kimerítők
együtthatójának értéke csak alig valamivel alacsonyabb, mint a májusi kimerítőké –, de a legkedvezőbb és a legkedvezőtlenebb kistérségek közötti különbségek már számottevők. Mint láttuk, az áprilisi
almintában a munkanélküliség szempontjából a legrosszabb helyzetű kistérségek kérelmezésiesélyrátája a legjobb helyzetű kistérségek esélyrátájának 23-szorosa, a májusi almintában ugyanez az arány
19-szeres. Ezt úgy értelmezhetjük, hogy a szabályozás hatására bármely kistérségi munkanélküliségi
ráta mellett csökkent a kérelmezési hajlandóság, vagy másképpen: azonos mértékben romló munkapiaci környezet kisebb kérelmezésiesély-növekedést eredményezett májusban, mint áprilisban.
Hasonló hatás mutatható ki az életkor esetében. Az életkor mindkét almintában szignifikánsan növeli a
kérelmezési valószínűséget, az együttható értéke az áprilisi almintában 0,032, a májusiban már csak
0,020. Az áprilisi alminta esetében – mint láttuk – ez azt jelenti, hogy egy 55 éves járadékkimerítő
esélyrátája háromszor akkora, mint egy húszévesé, a májusi almintában pedig ugyanez az arány nagyjából kétszeres. Ennek alapján azt mondhatjuk, hogy a szabályozás hatására bármely életkor mellett
csökkent a kérelmezési hajlandóság, illetve hogy az életkor adott növekedésével azonos mértékben
romló elhelyezkedési/továbbképzési esélyek a májusi kimerítők esetében alacsonyabb
kérelmezésiesély-emelkedéshez vezetnek, mint az áprilisi kimerítők esetében.
Ugyanebbe az irányba mutat a két egyenlet konstansainak az összevetése. A konstans azoknak a tényezőknek a hatását mutatja, amelyeket a modellben nem tudtunk megfigyelni. Mindkét egyenlet
konstans tagjára szignifikáns becslést kaptunk, az együtthatók mindkét esetben negatív előjelűek,
ugyanakkor a májusi egyenlet együtthatójának értéke kisebb, vagyis a negatív hatás a májusi
almintában erőteljesebb, mint az áprilisi almintában. Az egyenletekben meg nem figyelt változók esetében is azt látjuk tehát, hogy a májusi kimerítők kérelmezési hajlandósága alacsonyabb, mint az áprilisi kimerítőké.
A kérelmezési magatartásban figyelemre méltó változást tapasztalunk a minimális segélyjogosultsági
idővel rendelkezők esetében. Itt az áprilisi kimerítők egyenletében nem kaptunk szignifikáns becslést,
a májusi kimerítők esetében viszont a becslés szignifikáns, az együttható előjele pozitív, az esélyrátahányados értéke magas (mint láttuk: 1,76). Ha az áprilisi alminta nem szignifikáns paraméterbecslését
úgy értelmezzük, hogy az együttható értéke zérus, akkor azt mondhatjuk, hogy az áprilisban járadékkimerítő férfiak esetében a kérelmezési hajlandóságot nem befolyásolta, hogy a járadékkimerítő minimális vagy a minimálisnál hosszabb segélyjogosultsági idővel rendelkezett, minimális segélyjogosultsági idővel éppen akkora kérelmezésiesély-rátával járt együtt, mint a minimálisnál hosszabb segélyjogosultsági idő. A májusi kimerítők esetében gyökeresen más a helyzet: a minimális segélyjogosultsági idővel rendelkezők esélyrátája lényegesen magasabb, mint a minimálisnál hosszabb segélyjogosultsági idővel rendelkezők. Ha a minimális segélyjogosultságot úgy tekintjük, mint az ismétlődő
munkanélküliség vagy a (a segélyjogosultság megszerzését célzó) közmunka mutatóját, akkor azt a
következtetést vonhatjuk le, hogy a szabályozásváltozás hatására a kérelmezők között megszaporodott
a munkapiaccal laza kapcsolatban álló, csekély elhelyezkedési és/vagy továbbképzési lehetőségekkel
rendelkező személyek aránya, akik számára a szociális segélyből által nyújtott várható jövedelem viszonylag magas, a kérelmezéssel járó költségek (egyebek mellett a stigmatizáció költsége) viszonylag
alacsonyak.
Végül megjegyezzük, hogy egyetlen változó esetében látunk a fentiekkel ellentétes, tehát a kérelmezési kedv növekedésére utaló változásokat a két alminta összevetésekor. A szakmunkásképzőt végzett
áprilisi és májusi járadékkimerítő férfiak kérelmezési hajlandósága szignifikánsan alacsonyabb, mint
nyolc általánost végzetteké, de a májusi kimerítők esélyráta-hányadosának értéke magasabb (0,72),
mint az áprilisi almintában szereplőké (0,53).
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Térjünk most ismét vissza a táblázathoz, és tekintsük át a nők kérelmezési hajlandóságát meghatározó
tényezőket! Itt is érdemes hangsúlyozni, hogy a nők kérelmezési hajlandósága (a férfiakéhoz hasonlóan) a májusi almintában alacsonyabb, mint az áprilisi almintában, összességében tehát az új szabályozás feltételei mellett kevesebben kértek segélyt. A kérelmezési hajlandóság egyenleteinek, illetve az
egyenletek együtthatóinak összevetése révén az egyes tényezők viszonylagos szerepét, a relatív változások irányát és erősségét vizsgáljuk. Az áprilisi kimerítők esetében az egy főre jutó háztartási jövedelem, valamint a kistérségi munkanélküliségi ráta befolyásolja a kérelmezési esélyeket. Az összefüggés
iránya azonos a férfiak esetében megfigyelttel. Magasabb háztartási jövedelem mérsékli, magasabb
kistérségi munkanélküliségi ráta fokozza a kérelmezési kedvet. Az áprilisi nők esetében a jövedelem
hatása erőteljesebb, mint az áprilisi férfiaknál: a jövedelem ezerforintos emelkedése mintegy hét százalékponttal csökkenti a kérelmezésiesély-rátát (az áprilisi férfiakra ez négy százalék). A munkanélküliségi ráta hatása pedig gyengébb az áprilisi nők, mint az áprilisi férfiak esetében (az együttható értéke
a két egyenletben rendre: 0,147 és 0,165). A májusi járadékkimerítő nőkre e két együttható becslése
ugyancsak szignifikáns, előjele is azonos, tehát a megváltozott szabályok között is fennáll az összefüggés. Emellett az iskolai végzettséget jelző három változóra, valamint a Budapest dummyra kaptunk
elfogadható becslést. A szakmunkásképzőt, a szakközépiskolát, valamint a gimnáziumot végzettek
kérelmezési hajlandósága alacsonyabb, mint a nyolc osztályt végzetteké; ugyanakkor a szakmunkásképzőt végzetteké magasabb, mint a szakközépiskolát, illetve gimnáziumot végzetteké. Végül: a májusi kimerítők között a Budapesten lakók kérelmezési kedve erőteljesebb, mint a más településeken lakóké.
A férfiak esetében követett eljáráshoz hasonlóan a nőkre is megvizsgálhatjuk, vajon a két alminta
becsléseinek összehasonlítása utal-e arra, hogy a szabályozás hatására bizonyos csoportok vagy általában a járadékkimerítő nők kérelmezési magatartása megváltozott. Vegyük szemügyre először azt a két
változót, amire mindkét almintában szignifikáns paraméterbecslést kaptunk! Az egy főre jutó háztartási jövedelem az egyik, a kistérségi munkanélküliségi ráta a másik ilyen változó. Mint láttuk, ez a férfiak esetében is mindkét almintában befolyásolta a kérelmezési magatartást.
A jövedelem együtthatójának értéke a két almintában csupán árnyalatnyi különbséget mutat (az esélyráta marginális hatásában kifejezve tized százalékpontos az eltérés), ugyanakkor az áprilisi almintában
a jövedelem ezerforintos emelkedése valamivel erőteljesebben csökkenti a kérelmezési kedvet, mint a
májusi almintában. Vagyis itt nem látunk olyan jelet, ami a szabályozás változásának a kérelmezési
kedv csökkenéséhez vezető hatására utalna.
A kistérségi munkanélküliségi ráta esetében a két alminta együtthatóinak összevetése ugyanebbe az
irányba mutat. A két alminta együtthatóinak értéke alig különbözik egymástól, a munkanélküliségi
ráta 1 százalékpontos emelkedése kissé erőteljesebben növeli a kérelmezési hajlandóságot a májusi
kimerítők esetében. A csekély marginális hatás mögött azonban jelentős kérelmezési különbségek
húzódnak meg, ha a munkanélküliség szempontjából legrosszabb és legjobb kistérségekben megfigyelhető kérelmezési hajlandóságot vizsgáljuk. Az áprilisi almintában a legrosszabb helyzetben lévő
kistérségekben élők kérelmezésiesély-rátája a legjobb helyzetben lévő kistérségekben élők esélyrátájának mintegy 19-szerese, a májusi almintában viszont ugyanez az arány már 22-szeres. Ez arra utal,
hogy a szabályozás változásának hatására adott munkanélküliségi ráta mellett nőtt a kérelmezési kedv,
illetve hogy azonos mértékben romló munkapiaci feltételek mellett a szabályozás hatására a kimerítők
kérelmezési hajlandósága nőtt.
Ezen túlmenően négy olyan változónk van, amelynek a becslése az áprilisi almintában nem szignifikáns, a májusi kimerítők körében azonban igen. Akár zérusnak tekintjük az áprilisi együtthatóbecsléseket, akár elfogadjuk a becsült együtthatók értékeit, mind a négy változó esetében a kérelmezési magatartás átalakulására következtethetünk. A három iskolai végzettségi változó együtthatói a májusi
almintában mind negatívak, és sokkal kisebb értékeket vesznek fel, mint az áprilisi almintában. Ez arra
utal, hogy a nők esetében a szabályozás változása a szakmunkásképzőt, szakközépiskolát és gimnáziumot végzett nők kérelmezési költségeit növelte, illetve a kérelmezésből származó várható hasznát
csökkentette, tehát a viszonylag magas iskolai végzettségű nők kérelmezési magatartására volt negatív
hatással. Ezzel ellentétes irányba mutat a Budapest dummy együtthatójának változása. Az áprilisi
almintában a szóban forgó változó paraméterének becslése nem szignifikáns, előjele pozitív. Akár
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zérusnak, akár pozitívnak tekintjük a paraméter értékét, a májusi (szignifikáns) paraméter értéke lényegesen magasabb. Ebből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a szabályozás hatására a budapestiek relatív (a nem budapestiekhez viszonyított) kérelmezési hajlandósága nőtt.
Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy a férfiak körében a szabályozás kérelmezési magatartásra gyakorolt hatását elsődlegesen három változó, a kistérségi munkanélküliségi ráta, az életkor, valamint a
minimális segélyjogosultság esetében tudtuk kimutatni. A munkanélküliségi ráta esetében a hatás negatív, azaz a szabályozás hatására bármely kistérségi munkanélküliségi ráta mellett csökkent a kérelmezési hajlandóság, vagy másképpen: azonos mértékben romló munkapiaci környezet kisebb
kérelmezésiesély-növekedéshez vezetett májusban, mint áprilisban. Ugyanezt tapasztaljuk az életkorra: bármely életkor mellett csökkent a kérelmezési hajlandóság, illetve az életkor növekedésével a két
almintában azonos mértékben romló elhelyezkedési/továbbképzési esélyek a májusi kimerítők körében
alacsonyabb kérelmezésiesély-emelkedéshez vezetnek, mint az áprilisi kimerítőknél. A minimális
segélyjogosultság az ismétlődő munkanélküliség vagy az ismétlődő (a segélyjogosultság megszerzésér
célzó) közmunka mutatóját. A májusi almintában erre a változóra szignifikáns és pozitív becslést kaptunk, amiből az következik, hogy a szabályozásváltozás hatására a kérelmezők között megszaporodott
a munkapiaccal laza kapcsolatban álló, csekély elhelyezkedési és/vagy továbbképzési lehetőségekkel
rendelkező személyek aránya, akik számára a szociális segélyből kapott várható jövedelem viszonylag
magas, a kérelmezéssel járó költségek (egyebek mellett a stigmatizáció költsége) viszonylag alacsonyak.
A nők esetében részben másfajta összefüggéséket is találunk. Noha az új szabályozás mellett lényegesen csökkent a kérelmezési arány, egyes tényezőknek a kérelmezési kedvre gyakorolt relatív hatása a
nők körében mindkét irányban változott. Az új szabályozás elriasztó hatására utaló jeleket találtunk
például három iskolai végzettségi csoportban, a kistérségi munkanélküliségi rátára, illetve a budapesti
lakóhely változójára viszont ennek éppen az ellenkezőjét tapasztalhattuk. A munkanélküliségi ráta
esetében azt láttuk, hogy a szabályozás változásának hatására adott munkanélküliségi ráta mellett relatíve nőtt a kérelmezési kedv, illetve hogy azonos mértékben romló munkapiaci feltételek mellett a
szabályozás hatására a kimerítők viszonylagos kérelmezési hajlandósága növekedett. Ugyanezt figyeljük meg a budapesti lakóhely esetében is: a szabályozás hatására a budapestiek nem budapestiekhez
viszonyított relatív kérelmezési hajlandósága nőtt.
A segély odaítélése
A többváltozós elemzés második kérdése, vajon az önkormányzatok segély-odaítélési gyakorlata változott-e a szabályozás változásával, azaz hogy a korábban viszonylag bőkezűbb önkormányzatok
szűkmarkúbbakká váltak, vagy sem. Az áprilisi és a májusi minták összetétele ugyan nem teljesen
azonos, ugyanakkor az összetételbeli különbségek a májusban megfigyelt alacsonyabb odaítélési arányoknak csak elenyésző hányadát magyarázzák. Tekintettel továbbá arra, hogy az önkormányzatok
mindkét alminta esetében ugyanolyan vagy hasonló munkapiaci környezetben tevékenykednek, ha a
többváltozós becslés együtthatói között eltéréseket találunk, akkor ezeket a szabályozásváltozás hatásának tudhatjuk be.
A problémát a kérelmezők áprilisi és májusi almintájára, a férfiakra és a nőkre külön elemezzük. Logit
becsléseket használunk, ahol a függő változó kétértékű (nem ítélték oda a segélyt = 0, odaítélték a
segélyt = 1), amivel a segély odaítélésének a valószínűségét közelítjük.
A magyarázó változók között a háztartás egy főre jutó jövedelmét mint jogosultsági kontrollváltozót
szerepeltetjük, feltételezzük, hogy magasabb jövedelem kisebb odaítélési valószínűséggel jár együtt.
Ha az önkormányzatok az aktuális szabályozást betartják, illetve ha a kérelmezők jövedelmét tökéletesen ismerik, akkor az odaítélés és a jövedelem között a kapcsolat determinisztikus, azaz bizonyos jövedelemhatár alatt – ha az egyéb feltételeknek is megfelel – a kérelmezőnek biztosan odaítélik, adott
jövedelemhatár felett pedig biztosan nem ítélik oda a segélyt. Figyelembe kell azonban vennünk, hogy
a modelljeinkben leírt kapcsolat még akkor sem determinisztikus, ha minden önkormányzat betartja a

108

szabályozást, mert az önkormányzatok feltehetően tökéletlen információval rendelkeznek a kérelmezők háztartásának jövedelméről.
Az önkormányzatok odaítélési gyakorlatát két változóval magyarázzuk. Feltételezzük, hogy a település munkapiaci helyzete befolyásolja az odaítélési gyakorlatot mégpedig olyan módon, hogy rosszabb
munkapiaci helyzet magasabb odaítélési arányokat eredményez. A települések munkapiaci helyzetét a
kistérségi munkanélküliségi rátával közelítjük, és feltevésünkkel összhangban azt várjuk, hogy magasabb munkanélküliségi ráta mellett az odaítélési arányok (valószínűségek) is magasabbak lesznek.
Az önkormányzatok odaítélési gyakorlatát anyagi helyzetük is befolyásolhatja. Lehetséges, hogy a
jobb anyagi helyzetben lévő önkormányzatok, amelyek inkább megengedhetik maguknak, hogy a segélyek odaítélésében bőkezűek legyenek, ténylegesen is bőkezűek lesznek. Mondjuk, a jobb anyagi
helyzetben lévő önkormányzatok a nem teljesen egyértelműen eldönthető helyzetben lévő, a szabályozásnak nem mindenben megfelelő kérelmezőknek is inkább adnak segélyt, mint a rosszabb anyagi
helyzetben lévő önkormányzatok. Elképzelhető, hogy az önkormányzatok anyagi helyzete és az odaítélési gyakorlat között éppen az előzővel ellentétes összefüggés áll fenn. Ha a jobb anyagi helyzetben
lévő önkormányzatok inkább meg vannak győződve a segélyezés ellenösztönző hatásairól, mint a
rosszabb anyagi helyzetben lévők, akkor az önkormányzatok odaítélési gyakorlata és anyagi helyzetük
között negatív kapcsolat alakulhat ki: a jobb anyagi helyzetű önkormányzatok kevésbé lesznek bőkezűek, mint a rosszabb anyagi helyzetűek. Egy ilyen jellegű összefüggés kialakulását erősítheti az újabb
szabályozásnak az az eleme, amely a segélyjogosultságot előzetes közmunkavégzéshez köti. Végül az
is lehetséges, hogy az önkormányzatok szigorúan követik a szabályokat, és ezért az önkormányzat
anyagi helyzete és az odaítélési valószínűség között nem lesz kimutatható kapcsolat. A kapcsolat hiánya elsősorban az áprilisi almintában valószínűsíthető, mert ott az odaítélésnek nem volt feltétele
közmunka végzése. Az önkormányzatok anyagi helyzetét a település egy főre jutó személyi jövedelemadójának az összegével közelítjük.
Végül az egyenletekben szerepeltetjük a korábban is használt Budapest dummyt; mégpedig elsődlegesen ugyanabból az okból: Budapest hatását – főként kiugró mérete miatt – célszerű a többi településtől
elkülöníteni.
Vegyük először szemügyre a férfiak egyenleteit!
A szociális segély odaítélésének valószínűsége a járadékkimerítés utáni négy hónapban
Megnevezés

Áprilisban kimerítők
együttható
z

Májusban kimerítők
együttható
z

Férfiak
Egy főre jutó jövedelem a háztartásban

–0,044

–
2,6

–0,096

Kistérségi munkanélküliségi ráta

0,105

0,069

Budapesten lakik

–0,355

Egy főre jutó jövedelemadó a településen

0,002

2,1
6
–
0,3
5
0,8
1

Konstans

0,876

0,9
1

1,653

N
LR chi2(12)
Prob > chi 2
Pseudo R2
Nők
Egy főre jutó jövedelem a háztartásban

421
14,55
0,006
0,049
–0,080

0,993
–0,001

–
5,1
8
1,9
9
0,9
3
–
0,6
5
2,3
1

448
45,62
0
0,0986
–
3,8

–0,071

–
4,2
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Kistérségi munkanélküliségi ráta

0,140

Budapesten lakik

1,778

Egy főre jutó jövedelemadó a településen

0,000

Konstans

1,281

N
LR chi2(12)
Prob > chi 2
Pseudo R2

352
30,32
0
0,1127

7
2,7

0,120

1,4
4
0,0
5

2,620

1,2
9

1,598

–0,005

1
3,1
7
4,1
4
–
3,2
6
2,1
5

399
70,12
0
0,1553

Logit becslések. Függő változó: odaítéltek-e szociális segélyt a járadékkimerítés utáni négy hónapban
Az áprilisi járadékkimerítő férfiak estében az egy főre jutó háztartási jövedelem és a kistérségi munkanélküliségi ráta becslésére kaptunk szignifikáns paraméterbecslést. A jövedelemre negatív összefüggést találunk: magasabb háztartási jövedelem alacsonyabb odaítélési valószínűséggel jár együtt (az
együttható értéke: –0,044). A jövedelem ezerforintos növekedése mintegy 5 százalékkal csökkenti a
kérelmezésiesély-rátát. Ez azt jelenti, hogy több mint hétszer akkora az odaítélésiesély-rátája annak a
kérelmezőnek, aki mondjuk 5000 forint egy főre jutó jövedelemmel rendelkezik, mint akinek egy főre
jutó jövedeleme 50 000 forint. A kistérségi munkanélküliségi ráta paraméterének előjele viszont pozitív (az együttható értéke: 0,105), a ráta 1 százalékpontos emelkedése mintegy 11 százalékkal emeli az
odaítélési esély rátáját. A másik két változóra nem kaptunk szignifikáns paraméterbecslést. Az önkormányzat odaítélési gyakorlata tehát független anyagi helyzetétől, továbbá az odaítélés valószínűségét
nem befolyásolja, hogy a kérelmező lakóhelye Budapest vagy valamelyik másik település.
A májusi járadékkimerítő férfiakra pontosan ugyanazt találjuk, mint az áprilisiak esetében. Az egy főre
jutó háztartási jövedelem emelkedése csökkenti, a kistérségi munkanélküliségi ráta emelkedése növeli,
a budapesti lakóhely és az önkormányzat anyagi helyzete viszont nem befolyásolja az odaítélési esély
rátáját.
Az áprilisi és a májusi kimerítők szignifikáns paramétereinek értékeit összevetve, mindkét változó
esetében az odaítélési gyakorlat szigorítására utaló jeleket találunk. Míg az áprilisban kimerítőknél a
háztartási jövedelem ezerforintos növekedése csupán 5, a májusi kimerítőknél már 10 százalékkal
csökkenti az odaítélési esély rátáját. Ezt úgy értékelhetjük, hogy a szabályozás változásának hatására a
jövedelemkritérium alkalmazása szigorúbbá vált, adott jövedelemnövekmény mellett az odaítélési
esélyek gyorsabban csökkentek májusban, mint áprilisban.
Hasonló változást figyelhetünk meg a kistérségi munkanélküliségi ráta esetében is. Az áprilisban kimerítők esetében a ráta 1 százalékpontos növekedése nagyobb esélyráta-emelkedéssel jár együtt, mint
a májusban kimerítőknél (a marginális hatás 1,11 az áprilisi, 1,07 a májusi kimerítők esetében). Tehát
az önkormányzat munkapiaci környezetének adott mértékű romlása az odaítélési esély kisebb mértékű
növekedésével jár együtt a szabályozás megváltozásának következtében.
A férfiakhoz hasonlóan a nők esetében is mindkét almintában szignifikáns és a várt előjelű becslést
kaptunk az egy főre jutó háztartási jövedelemre, valamint a kistérségi munkanélküliségi rátára. A nők
esetében is fennáll tehát, hogy az odaítélési esély rátája a háztartási jövedelem emelkedésével csökken,
a kistérségi munkanélküliségi ráta emelkedésével pedig nő. A férfiakkal ellentétben azonban a két
változó közül csak az egyikben látunk az odaítélés szigorodására utaló változásokat. A háztartási jövedelem változójára kapott paraméterek értékei csaknem azonosak: az áprilisi almintában –0,080, a májusiban –0,071. E változóra nézve tehát a szabályozásváltozás hatása nem mutatható ki. A kistérségi
munkanélküliségi ráta esetében viszont ugyanazt találjuk, mint a férfiaknál: az áprilisi alminta paramétere (0,140) nagyobb volt, mint a májusié (0,120). Tehát a nők esetében is megfigyelhető, hogy az
önkormányzat munkapiaci környezetének romlása a szabályozásváltozás után az odaítélésiesély-ráta
kisebb javulását eredményezi, mint a szabályozásváltozás előtt.
110

A nőknél a fennmaradó két magyarázóváltozóra (Budapest dummy és egy főre jutó jövedelemadó
összege) az áprilisi kimerítőknél nem kaptunk szignifikáns becslést, a májusi kimerítőknél azonban
mindkét paraméterbecslés szignifikáns. Akár zérusnak tekintjük az áprilisi kimerítők paramétereit,
akár elfogadjuk a becsült értékeket, az önkormányzatok odaítélési magatartásában mindkét változó
esetében figyelemre méltó változásokat figyelhetünk meg.
Az áprilisi járadékkimerítőknél a jövedelemadó változójára kapott becslés paramétere vagy zérus,
vagy igen csekély pozitív hatásra utal. Tehát az odaítélés vagy független a település anyagi helyzetétől, vagy pedig a jobb anyagi helyzetű települések kérelmezői odaítélés szempontjából – noha csekély
mértékben – jobb helyzetben vannak, mint a rosszabb anyagi helyzetű települések kérelmezői. A májusi járadékkimerítőknél viszont az összefüggés szignifikáns és negatív, azaz a jobb anyagi helyzetű
települések kérelmezői rosszabb helyzetben vannak, mint a rosszabb anyagi helyzetű települések kérelmezői. Míg tehát a szabályozásváltozás előtt a település anyagi helyzete egyáltalán nem befolyásolta az odaítélést, vagy pedig a jobb anyagi helyzetű települések kissé bőkezűbbnek mutatkoztak, a szabályozásváltozás után minél jobb anyagi helyzetű az önkormányzat, annál szűkmarkúbb a segély odaítélésében. A nők esetében tehát úgy tűnik, az a feltevésünk igazolódott, hogy a szabályozásváltozás
hatására a jobb anyagi helyzetű önkormányzatok odaítélési gyakorlatában erőteljesebb jelent meg a
segélyezés ellenösztönző hatásának a szempontja.
A Budapest dummy paraméterét az áprilisi kimerítőkre vagy zérusnak, vagy pozitívnak tekinthetjük. A
májusi járadékkimerítők paramétere szignifikáns és pozitív, továbbá értéke az áprilisi kimerítőkre
becsült értéknél nagyobb. Itt tehát az előző változóval ellentétes hatást látunk. Míg az áprilisi járadékkimerítők esetében a budapesti és a többi önkormányzat között az odaítélési gyakorlatban nem volt
különbség, illetve némi különbség kimutatható a budapesti önkormányzat javára, a májusi járadékkimerítők esetében ez a különbség nőtt. A szabályozás változásának hatására tehát a budapesti önkormányzat a többi önkormányzathoz képest bőkezűbbé vált.
Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy mind a férfiak, mind a nők esetében több, a szabályozásváltozás hatására szigorodó önkormányzati odaítélési gyakorlatra utaló jelet találtunk. A férfiak esetében
más jelek nem is tapasztalhatók, a nőkében az odaítélési gyakorlat szigorodásával ellentétes irányban
hat a budapesti önkormányzat megnövekedett viszonylagos bőkezűsége.
Kérelmezés és odaítélés – a segélyhez jutás esélye
A kérelmezési magatartás és az odaítélési gyakorlat együttes hatása fejeződik ki a segélyhez jutási
esélyekben. A továbbiakban azt vizsgáljuk, milyen tényezők befolyásolják a segélyhez jutási valószínűségeket, illetve hogy az áprilisi és a májusi járadékkimerítők segélyhez jutási valószínűségeit meghatározó tényezőkben felfedezhetők-e a szabályozásváltozás hatásai. A problémát ezúttal is logit becslések segítségével vizsgáljuk, mindkét almintára és mindkét nemre külön egyenleteket futtattunk le. A
becslések függő változója egy kétértékű változó: kapott-e az egyén segélyt, vagy sem (kapott segélyt = 1, nem kapott segélyt = 0). Magyarázó változóként mindazokat a változókat beillesztettük az
egyenletekbe, amelyek a kérelmezési és az odaítélési esélyek egyenleteiben szerepeltek. A magyarázó
változók tehát ugyanazok, egyes változók a kérelmezési hajlandóságra, mások az odaítélési gyakorlatot meghatározó tényezőkre utalnak, értelmezésük is megfelel annak, amit a kérelmezési, illetve az
odaítélési egyenletek ismertetésekor leírtunk. E becsléseknek – azon túlmenően, hogy a kérelmezési
magatartás és az odaítélési gyakorlat együttes hatását mutatják – az lehet a hozadéka, hogy egyrészt az
odaítélési egyenletekben szereplő változókra a nagyobb elemszám miatt pontosabb paraméterbecsléseket kaphatunk (az odaítélési egyenleteket értelemszerűen csak a kérelmezőkre futtattuk le, itt viszont
az úgynevezett alapsokasággal dolgozunk, vagyis azoknak a mintájával, akiknek a kérelmezési magatartását vizsgáltuk), másrészt bizonyos változók esetében, amelyek mind a kérelmezési, mind az odaítélési egyenletekben szerepeltek (ilyen a háztartás jövedelme és a kistérségi munkanélküliségi ráta) a
segélyhez jutási esélyek alakulására nézve többletinformációhoz juthatunk. Az ismétlések elkerülése
érdelében itt egyszerre vizsgáljuk a segélyhez jutási, a kérelmezési és az odaítélési egyenleteket.
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Kezdjük a férfiak segélyhez jutási esélyeivel! A becslések eredményeit az alábbi táblázatban foglaltuk
össze. Nézzük először azokat a változóinkat, amelyek csak a kérelmezési magatartás egyenleteiben
szerepeltek!
A szociális segélyhez jutás valószínűsége a járadékkimerítés utáni négy hónapban
Megnevezés

Áprilisban kimerítők
együttható
z

Májusban kimerítők
együttható
z

Férfiak
Életkor
Iskolai végzettség
8 általánosnál kevesebb

0,031

3,95

0,017

2,47

–0,206

–0,58

–0,365

Szakmunkásképző

–0,531

–2,66

–0,274

Szakközépiskola

–0,267

–0,69

–0,146

Gimnázium

–0,631

–1,26

–0,097

Felsőfokú

–0,785

–1,36

–0,375

Egy főre jutó jövedelem a háztartásban

–0,054

–4,86

–0,069

Havi munkanélküli–járadék

0,000

–0,51

0,000

Minimális jogosultsági idővel rendelkezett
Kistérségi munkanélküliségi ráta
Budapesten lakik
Egy főre jutó jövedelemadó a településen

0,285
0,168
–0,361
0,001

1,51
6,31
–0,61
0,48

0,409
0,133
0,719
–0,002

Konstans

–1,959

–2,89

–0,757

–
1,33
–
1,58
–
0,48
–
0,19
–
0,54
–
6,13
–
2,47
2,5
6,06
1,24
–
2,19
–
1,27

N
LR chi2(12)
Prob > chi 2
Pseudo R2
Nők
Életkor
Iskolai végzettség
8 általánosnál kevesebb
Szakmunkásképző

676
147,92
0,000
0,159

959
225,14
0
0,1784

0,000

–0,01

0,012

1,36

0,790
–0,089

1,41
–0,35

0,067
–0,545

Szakközépiskola

–0,112

–0,36

–0,567

Gimnázium

0,164

0,5

–0,908

Felsőfokú

0,294

0,44

–0,287

Egy főre jutó jövedelem a háztartásban

–0,087

–6,72

–0,086

Havi munkanélküli-járadék
Minimális jogosultsági idővel rendelkezett
Kistérségi munkanélküliségi ráta
Budapesten lakik
Egy főre jutó jövedelemadó a településen

0,000
0,203
0,135
0,652
–0,001

–0,04
0,89
4,49
1,25
–0,67

0,000
0,291
0,132
1,952
–0,002

Konstans

0,139

0,17

–0,520

0,17
–
2,59
–
2,04
–
2,99
–
0,41
–
7,23
–0,1
1,53
5,48
2,76
–
2,33
–
0,77
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N
LR chi2(12)
Prob > chi 2
Pseudo R2

531
128,76
0
0,1781

821
236,34
0
0,2197

Logit becslések. Függő változó: kapott-e szociális segélyt a járadékkimerítés utáni négy hónapban.
Az életkor az áprilisi és a májusi járadékkimerítők esetében is hatással volt a kérelmezési magatartásra. Az idősebb járadékkimerítők kérelmezési hajlandósága erőteljesebbnek bizonyult, mint a fiatalabbaké. Azt is láttuk, hogy ez a hatás a májusi almintában gyengébb volt, mint az áprilisi almintában, s
ezt úgy értelmeztük, mint a szabályozásváltozásnak a kérelmezési hajlandóság csökkentése irányába
ható következményét. A segélyhez jutással kapcsolatban is ugyanezt látjuk: az életkorra mindkét
almintában szignifikáns és pozitív becslést kaptunk, azonban a májusi járadékkimerítők együtthatójának értéke kisebb, amit úgy értelmezhetünk, hogy a kérelmezési kedv csökkenése egyúttal segélyhez
jutási esélyeket is mérsékelte.
Az iskolai végzettség változói közül az áprilisi járadékkimerítők kérelmezési hajlandóságát a szakmunkásképző és a gimnáziumi végzettség befolyásolta. Mindkét esetben azt az eredményt kaptuk,
hogy az ilyen végzettségű kimerítők kisebb arányban folyamodnak segélyért, mint a csak nyolc osztályt végzettek. A májusi kimerítők kérelmezési egyenletében ugyanilyen előjelű szignifikáns becslést
már csak a szakmunkásképzőt végzettekre kaptunk. A két alminta összevetése alapján megállapíthattuk, hogy a szakmunkásképzőt végzetteknél az együttható értéke a májusi almintában nagyobb, mint
az áprilisi almintában, azaz a szabályozásváltozás hatására a szakmunkásképző végzettséggel rendelkezők relatív kérelmezési hajlandósága megnövekedett. Ugyanezt mondhatjuk gimnáziumi végzettségűekről is: míg a szabályozásváltozás előtt szignifikánsan kisebb arányban folyamodtak segélyért (a
nyolc általános végzettségű kimerítőkhöz képest), a szabályozásváltozás után kérelmezési hajlandóságuk nem különbözik a nyolc általánost végzettekétől. A segélyhez jutási esélyeket csak a szakmunkásképző végzettség befolyásolja, és – a kérelmezési esélyekhez hasonlóan – csak az áprilisi alminta
együtthatójának becslése szignifikáns. A kérelmezési magatartásra kapott eredmény ebben a tekintetben tehát megegyezik a segélyhez jutási esélyekre kapott eredménnyel: a szabályozás változásának
hatására megnövekedett a szakmunkásképzőt végzett kimerítők (relatív) kérelmezési kedve, és ez
egyúttal a segélyhez jutási esélyeik javulásához vezetett.
A kérelmezési magatartást az áprilisi kimerítők esetében nem, a májusiaknál viszont pozitív irányban
befolyásolta, hogy a járadékkimerítő minimális vagy annál hosszabb segélyjogosultsággal rendelkezik.
Ezt úgy értelmeztük, hogy a szabályozásváltozás hatására a munkapiaccal laza kapcsolatban álló, csekély elhelyezkedési és/vagy továbbképzési lehetőségekkel rendelkezők kérelmezési hajlandósága nőtt,
olyanoké, akik számára a szociális segélyből által nyújtott várható jövedelem viszonylag magas, a
kérelmezési költségek viszonylag alacsonyak. A segélyhez jutási esélyek esetében pontosan ugyanezt
látjuk (az áprilisi kimerítőknél nem szignifikáns, a májusiaknál szignifikáns és pozitív becslés). Megállapíthatjuk tehát, hogy a szabályozás változása nemcsak a minimális segélyjogosultsággal rendelkezők kérelmezési hajlandóságát emelte, hanem segélyhez jutási esélyeit is javította.
A kérelmezési egyenletekben a korábbi munkanélküli-járadék összege is szerepelt. Azt vártuk, hogy
az összeg növekedése csökkenti a kérelmezési hajlandóságot elsődlegesen a kérelmezés stigmatizáló
hatása miatt. E változóra azonban sem az áprilisi, sem a májusi kérelmezési egyenletekben nem kaptunk szignifikáns becslést. A segélyhez jutási esélyekkel azonban nem teljesen ugyanez a helyzet. Az
áprilisi járadékkimerítők esetében a változó együtthatóbecslése ugyan továbbra sem szignifikáns, viszont a májusi kimerítőkre szignifikáns és negatív paramétert kaptunk. Ez azt jelenti, hogy míg az
áprilisi kimerítők segélyhez jutási esélye független a korábbi munkanélküli-járadék összegétől, a májusi kimerítőknél magasabb munkanélküli-járadék mellett a segélyhez jutási esélyek romlanak. Az új
szabályozás tehát együtt járt az alacsonyabb munkanélküli-járadékkal rendelkezők segélyhez jutási
esélyeinek javulásával.
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Tekintsük most azokat a változókat, amelyek mind a kérelmezési, mind az odaítélési egyenletekben
szerepeltek! Feltételeztük, hogy mind a kérelmezési magatartást, mind az odaítélési gyakorlatot befolyásolja a háztartás egy főre jutó jövedelme, valamint a kistérségi munkanélküliségi ráta. E két változóra mind a kérelmezési, mind az odaítélési egyenletekben és mindkét almintára szignifikáns becslést
kaptunk.
Megállapítottuk, hogy a háztartás jövedelme mind az áprilisi, mind a májusi kimerítők esetében azonos irányban és mértékben hat a kérelmezési hajlandóságra (magasabb jövedelem csökkenti a kérelmezési kedvet), tehát itt a szabályozásváltozás hatása nem mutatható ki.
Az odaítélési egyenletekben is negatív összefüggést találtunk mindkét almintában, de az együtthatók
értéke különbözött, mégpedig olyan módon, hogy a májusi almintában adott jövedelemnövekmény
nagyobb mértékben csökkentette az odaítélési esélyeket, mint az áprilisi almintában. Ebből azt a következtetést vontuk le, hogy a szabályozás változásának hatására az önkormányzatok szűkmarkúbbá
váltak, szigorúbban jártak el a jövedelemkritérium alkalmazásakor, ami részben annak a következménye is lehet, hogy a jövedelemhatárok is változtak.
A segélyhez jutási egyenletekben az odaítélési egyenletekben megfigyelt összefüggés jelenik meg. A
segélyhez jutást mind a két almintában szignifikánsan és negatívan befolyásolja a háztartási jövedelem, a májusi alminta együtthatója pedig kisebb, mint az áprilisi mintáé. Tehát miközben a kérelmezési magatartás a háztartási jövedelem alakulásával összefüggésben nem változott, az önkormányzatok
odaítélési gyakorlata szigorodott, és ennek következtében a segélyhez jutási esélyek is kedvezőtlenebbé váltak.
A kistérségi munkanélküliségi ráta ugyancsak mindkét almintában befolyásolta mind a kérelmezési
magatartást, mind az önkormányzatok odaítélési gyakorlatát. Mind a kérelmezési, mind az odaítélési
egyenletekben pozitív együtthatókat kaptunk, továbbá a májusi együtthatók értéke mindkét egyenletben kisebb volt, mint a májusi együtthatóké. A munkapiaci feltételek adott mértékű romlása mellett
tehát a kérelmezési és az odaítélési esély is kisebb mértékben nőtt a szabályozás bevezetése után, mint
korábban. A szabályozás tehát ebben az összefüggésben mind a kérelmezési hajlandóságot, mind az
odaítélési gyakorlatot mérsékelte. A segélyhez jutási esélyek egyenleteiben a két hatás összegeződik,
ugyanezeket az összefüggéseket találjuk (a két alminta együtthatója szignifikáns és pozitív, a májusi
alminta együtthatójának értéke kisebb), azaz a kérelmezési kedv lanyhulása és az odaítélési gyakorlat
szigorodása együttesen a segélyhez jutási esélyek kedvezőtlenebbé válásához vezetett adott munkapiaci feltételek mellett.
Feltevéseink szerint az önkormányzatok odaítélési gyakorlatát befolyásolhatja anyagi helyzetük, amit
az egy főre jutó személyi jövedelemadó összegével közelítettünk. Az odaítélési egyenletekben azonban ilyen összefüggés nem volt kimutatható, az együttható becslése egyik almintában sem volt szignifikáns. A segélyhez jutási esélyeket sem befolyásolta ez a változó az áprilisi kimerítők körében, a májusi kimerítők esetében azonban az együttható szignifikáns és negatív. Ebből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy noha az odaítélési egyenletek alapján nem mondhatjuk, hogy a szabályozás változásának hatására az önkormányzatok szűkmarkúbbá váltak volna, a segélyhez jutási esélyeknél kimutatható ilyen összefüggés, mégpedig az hogy a szabályozásváltozás következtében a jobb anyagi helyzetű
önkormányzatok odaítélési gyakorlatában erőteljesebb jelent meg a segélyezés ellenösztönző hatásának a szempontja.
Térjünk most át a nők segélyhez jutási esélyeire! Kezdjük azokkal a változókkal, amelyek a kérelmezési egyenletekben is szerepeltek!
Az iskolai végzettség esetében azt láttuk, hogy a májusi almintában a szakmunkásképzőt, szakközépiskolát és gimnáziumot végzettek kérelmezési hajlandósága szignifikánsan alacsonyabb volt, mint az
áprilisi almintában. Egészen pontosan az áprilisi kimerítők körében az iskolai végzettség nem befolyásolta a kérelmezési kedvet, a májusiaknál viszont a már említett iskolai végzettséggel rendelkezők
relatív kérelmezési esélyei csökkentek. Azt látjuk tehát, hogy a szabályozás változása egyes magasabb
iskolai végzettségű csoportok kérelmezési kedvét csökkentette – feltehetően az új szabályozás
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stigmatizáló hatásának erősödése következtében. A segélyhez jutási egyenletekben ugyanezt látjuk,
tehát a kérelmezési hajlandóság csökkenése a segélyhez jutási esélyeket is mérsékelte ezen iskolai
végzettségi csoportokban.
A kérelmezési, odaítélési és a segélyhez jutási egyenletekben egyaránt szerepelt a háztartási jövedelem
és a kistérségi munkanélküliségi ráta, valamint a Budapest dummy. A háztartás jövedelmére mindhárom egyenletben és mindkét almintában szignifikáns és negatív becslést kaptunk. Az áprilisi és a májusi kimerítők együtthatói ráadásul egyetlen egyenletben sem különböztek egymástól. Mivel e változó
hatása sem a kérelmezési magatartás, sem az odaítélési gyakorlat esetében nem tért el a két
almintában, ezért nem meglepő, hogy itt is ezt tapasztaljuk. Adott jövedelemváltozás a szabályozásváltozás előtt és után nagyjából azonos mértékben csökkentette a segélyhez jutási esélyeket.
A kistérségi munkanélküliségi ráta növekedése mind a kérelmezési hajlandóságot, mind az odaítélési
és segélyhez jutási esélyeket növeli mindkét almintánál. A szabályozásváltozás azonban növelte a
kérelmezési kedvet, viszont csökkentette az odaítélési valószínűséget. A májusi almintában a munkapiaci feltételek egységnyi romlása erőteljesebb kérelmezési hajlandóságot implikált, mint az áprilisi
almintában, ugyanakkor a májusi alminta odaítélési egyenletében a munkapiaci feltételek adott romlása alacsonyabb odaítélési esélyekkel járt együtt, mint az áprilisi alminta odaítélési egyenletében. Ebből
azt a következtetést vonhatjuk le, hogy az önkormányzatok odaítélési gyakorlata a szabályozásváltozás
hatására szigorodott. A munkapiaci feltételek adott romlása mellett növekvő kérelmezési hajlandóság
és csökkenő odaítélési valószínűség ellentétes irányban befolyásolja a segélyhez jutási esélyeket. A
segélyhez jutási egyenletekben az áprilisi és a májusi almintára kapott együtthatók értéke azonos, tehát
a két hatás éppen kioltja egymást: a munkapiaci feltételek adott romlása a szabályozás változása előtt
és után azonos mértékben befolyásolta a segélyhez jutási esélyeket.
A Budapest dummy paraméterére az áprilisi járadékkimerítők esetében sem a kérelmezési, sem az
odaítélési egyenletben nem kaptunk szignifikáns eredményt, a májusi alminta paraméterének becslése
azonban mind a kérelmezési, mind az odaítélési egyenletben pozitív volt. Azt láttuk tehát, hogy a szabályozás változásának hatására egyfelől a budapesti nők kérelmezési kedve nőtt, másfelől a budapesti
önkormányzat odaítélési gyakorlatában bőkezűbbé vált. A két hatás eredményekeként a budapesti nők
relatív segélyhez jutási esélyei is javultak. Míg az új szabályok bevezetése előtt a budapesti és a nem
budapesti nők segélyhez jutási esélyei nem különböztek, a bevezetés után a budapesti nők szignifikánsan magasabb arányban jutnak segélyhez, mint nem budapesti társaik.
Végül nézzük meg az egy főre jutó személyi jövedelemadó változóját, amellyel az önkormányzat
anyagi helyzetét próbáltuk megragadni. Az odaítélési egyenletekben azt láttuk, hogy az önkormányzatok anyagi helyzetének javulása az áprilisi almintában nincs összefüggésben, a májusi almintában
viszont negatívan hat az odaítélési esélyekre. Vélhetően a segély ellenösztönző hatásának szempontja
a szabályozás hatására erőteljesebben érvényesült az önkormányzatok odaítélési magatartásában, emiatt az önkormányzatok adott anyagi helyzet mellett szűkmarkúbbá váltak, illetve anyagi helyzetük
adott javulása a korábbinál szigorúbb odaítélési gyakorlattal járt együtt. Ugyanez a hatás jelenik meg a
segélyhez jutási egyenletekben is. Az áprilisi almintában az önkormányzat anyagi helyzete nem befolyásolta a segélyhez jutási valószínűséget, a májusi kimerítők számára azonban a hatás már negatív
volt, az önkormányzatok anyagi helyzetének javulása csökkenő segélyhez jutási esélyekkel járt együtt.
Az új szabályok bevezetése előtt és után a segélyhez jutási lehetőségekben mutatkozó különbségekben
egyszerre jelent meg a kimerítők kérelmezési magatartásának és az önkormányzatok odaítélési gyakorlatának a változása.
A férfiak kérelmezési hajlandóságának csökkenésére és az odaítélési gyakorlat szigorodására utaló
jeleket egyaránt találunk, és ennek következtében a segélyhez jutási lehetőségek romlása is kimutatható. A kérelmezési magatartás változásának tudható be, hogy az idősebb kimerítők segélyhez jutási
valószínűsége az új szabályok bevezetése után kisebb mértékben haladta meg a fiatalokét, mint a bevezetés előtt. Ugyancsak ezzel a tényezővel függ össze, hogy a minimális jogosultsággal rendelkező,
tehát a munkapiachoz lazábban kötődő, ismétlődően munkanélküliek segélyhez jutási esélyei a szabályozás változásának hatására nőttek. Az ellenkező irányú összefüggést látunk a szakmunkásképző
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végzettségűek körében: relatív kérelmezési hajlandóságuk erőteljesebb és ezért segélyhez jutási lehetőségeik az új szabályok bevezetése után relatíve kedvezőbbek lettek, mint korábban voltak. A kérelmezési kedv lanyhulása és az odaítélési gyakorlat szigorodása miatt a segélyhez jutási lehetőségek
romlása mutatható ki a munkapiaci környezet (kistérségi munkapiaci rátával közelített) változásának
függvényében. Adott munkapiaci feltételek mellett mind a kérelmezési hajlandóság, mind az odaítélési
valószínűség alacsonyabb volt a májusi, mint az áprilisi almintában, ezért a segélyhez jutási esélyek is
kisebbek. Az odaítélési gyakorlat szigorodásának jeleit látjuk abban, hogy az önkormányzatok a jövedelmi kritériumokat következetesebben alkalmazták, és ennek következtében a szabályozás változása
után a háztartás jövedelmének adott növekedése nagyobb mértékben csökkentette a segélyhez jutási
esélyeket, mint a bevezetés előtt. Végül úgy tűnik, hogy a szabályozás abban a tekintetben is változást
hozott, hogy míg korábban az önkormányzatok anyagi helyzete nem befolyásolta az odaítélés és ezáltal a segélyhez jutás valószínűségét, az új szabályok mellett a jobb anyagi helyzetben lévő önkormányzatok szűkmarkúbbá váltak, tehát a segélyhez jutási esélyek annál rosszabbak, minél jobb az
önkormányzat anyagi helyzete.
A nők esetében az egyes változók segélyhez jutási esélyekre gyakorolt negatív hatása kevésbé mutatható ki. A relatív kérelmezési kedv lanyhulását és emiatt a relatív segélyhez jutási esélyek romlását
látjuk néhány magasabb iskolai végzettségű csoport körében (szakmunkásképzőt, szakközépiskolát,
gimnáziumot végzettek). A férfiakéhoz hasonlóan változott az odaítélési gyakorlat az önkormányzatok
anyagi lehetőségeinek függvényében (a tehetősebb önkormányzatok az új szabályok bevezetése után
szűkmarkúbbak lesznek), s ez csökkenő segélyhez jutási esélyekben is megjelent. A budapesti nők
relatív segélyhez jutási esélyei viszont a szabályozás hatására javultak, ami egyaránt betudható megnövekedett kérelmezési kedvüknek, valamint a Budapesten megfigyelt bőkezűbb odaítélési gyakorlatnak.
Elhelyezkedés
Második fő kérdésünk, hogy az ellátórendszerben bekövetkezett változások hogyan befolyásolják a
segélykimerítők elhelyezkedési esélyeit. Mind a férfiak, mind a nők esetében az állásba lépők aránya
valamivel magasabb a májusi járadékkimerítők körében. A nyers elhelyezkedési arányokban kimutatható különbségek azonban meglehetősen csekélyek, csak többváltozós elemzési módszerek alkalmazásával vonhatunk le megalapozott következtetéseket arra, vajon a különbségek statisztikailag szignifikánsak-e, továbbá hogy az ellátórendszer változása milyen szerepet játszik a különbségek kialakulásában.
A problémát szakaszosidőtartam-modellel vizsgáljuk, amely alkalmas az úgynevezett hosszfüggés
kezelésére. Az eljárás lényege, hogy az egyének állásnélküliségi időtartamát fél hónapos szakaszokra
bontjuk, és az elemzést ezekre az időtartamokra nézve végezzük el. A becsléshez a Jenkins [1995]
által kidolgozott módszert használjuk, logit függvényforma alkalmazásával.38
Az életkor részben a gyakorlatban szerzett munkatapasztalatot, részben az egyén emberi tőkéjének
esetleges avulását, részben az egyén munkapiaci életpályán elfoglalt helyét jelzi. Feltehetjük, hogy a
gyakorlatban szerzett tapasztalatok az életkor függvényében növekednek, ezt azonban ellensúlyozhatja, hogy ezzel egyidejűleg mind a tapasztalatok, mind az emberi tőkében megtestesülő tudás elavulhat,
továbbá, hogy minél közelebb van az egyén munkapiaci életpályájának végéhez, annál gyengébb a
több/jobb munkára való ösztönzöttsége, hiszen annál rövidebb idő áll rendelkezésére, hogy az esetleges keményebb/jobb munka gyümölcseit learathassa. Az életkor emellett a keresleti oldal számára is
fontos információkat hordozhat. Lehetséges, hogy a munkáltatók egyfelől szívesebben vesznek fel
nem teljesen kezdőket, ami javítja az idősebbek elhelyezkedési lehetőségeit, ugyanakkor az idősebb
életkor azt is jelentheti, hogy az adott személy munkapiaci tapasztalatai – nem utolsó sorban a rendszerváltás következtében – elavultak, illetőleg hogy az adott személy már nem képezhető, s ezért az
38

A modell függő változója az elhelyezkedés valószínűsége, a független változók az életkor, az iskolai végzettség, a családi állapot, a segély nagysága és a kistérségi munkanélküliségi ráta. Kontrollváltozóként szerepel még
a modellben a járadékkimerítés óta eltelt idő (az első három fél hónapot jelző 3 dummy).
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idősebbek elhelyezkedési esélyei keresleti oldalról gyengébbek. Az életkort korcsoportos dummykkal
mértük – feltételezve, hogy az elhelyezkedés és az életkor közötti kapcsolat nem lineáris. Viszonyítási
csoportként a 26–30 évesek szerepelnek.
Az elemzésbe az iskolai végzettséget is bevontuk. Feltesszük, hogy az iskolai végzettség jól közelíti az
emberi tőke relatív nagyságát, és hogy a nagyobb emberi tőkét felhalmozó személyek igyekeznek
gyorsabban elhelyezkedni, mint az alacsonyabb iskolai végzettségűek, mert számukra – minthogy
elhelyezkedéskor magasabb béreket képesek elérni – adott segélyösszeg mellett az elhelyezkedés előnyösebb, mint a munkanélküliség. A munkáltatók számára magasabb iskolai végzettség magasabb
termelékenységet és/vagy egyéb előnyös tulajdonságokat (továbbképezhetőség, rugalmasabb alkalmazkodás stb.) jelenthet, ezért a keresleti oldalról is azt várhatjuk, hogy a magasabb iskolai végzettségűek elhelyezkedési esélyei jobbak.
Az elhelyezkedési magatartást befolyásolhatja a segély összege, valamint a munkanélküli háztartásába
befolyó egyéb jövedelmek összege is. A segélyhatás előjele és mértéke elemzésünk egyik kulcskérdése, ezért ezt a változót minden egyenletben szerepeltettük. Az egyszerűbb keresési modellek standard
eredménye, hogy a segélyhatás negatív, mert magasabb segély mellett csökken az állásnélküliségből
eredő jövedelemveszteség. Az egyéb jövedelmek a segélyhez hasonlóan és ugyanilyen okokból
ugyancsak csökkenthetik az elhelyezkedési valószínűséget. Ennek a változónak a szerepeltetését attól
tettük függővé, hogy együtthatójára szignifikáns becslést kapunk-e. Több specifikációt próbáltunk ki
(a segély és az egyéb jövedelem összege külön-külön, a segély és az egyéb jövedelem együttes összege, ugyanezek a megoldások logaritmikus transzformációval stb.), de a háztartási jövedelemre egyetlen esetben sem kaptunk értékelhető becslést, és ezért ezt a változót a közölt egyenletben nem szerepeltettük. Segélyváltozó előállítása többféleképpen elképzelhető. A legegyszerűbb, ha az aktuálisan
kapott segélyösszeget szerepeltetjük. Ebben az esetben az egyének zérus, 11 620, illetve 13 280 forint
havi segélyhez juthatnak, a változónk tehát diszkrét (az összsokaságra nézve háromértékű). Ennek
azonban az a hátránya, hogy a járadékkimerítés utáni időszak kezdetén az aktuális segélyösszeg akkor
is zérus, ha az egyén nagy valószínűséggel hozzájut a segélyhez, mert a segélykérelem elbírálása időt
igényel. Ha így járunk el, akkor figyelmen kívül hagyjuk, hogy az egyén magatartását nem az aktuálisan nulla, hanem a várható segélyösszeg befolyásolja. Több specifikációt kipróbáltunk, végül azt az
eljárást követtük, hogy a kimerítés utáni első hónapra kiszámítottuk a várható segélyösszeget, s ezt
tekintettük a segély összegének, a további időszakokra viszont a ténylegesen megítélt segélyt használtuk. A várható segélyösszeg előállításához szükségünk volt a segélyhez jutási valószínűségre (a várható segélyösszeg ugyanis nem más, mint a segélyösszeg és a segélyhez jutási valószínűség szorzata).
Ezt logit becslés segítségével állítottuk elő.39
A járadékkimerítők elhelyezkedési magatartásában szerepet játszhat családi állapotuk. Empirikus
eredmények arra utalnak, hogy legalábbis a férfi házas munkanélküliek intenzívebben keresnek állást,
elsődlegesen a házastárs, illetve a család eltartásával kapcsolatos motivációjuk erőteljesebb.
Végül figyelembe vettük, hogy az elhelyezkedési esélyeket befolyásolja az adott helyi munkapiac
állapota, a munkapiaci kereslet intenzitása. Feltételeztük, hogy a kereslet annál kisebb, minél magasabb az adott helyi munkapiacon a munkanélküliségi ráta. A helyi munkapiac állapotát a kistérségi
munkanélküliségi rátával mértük.
A foglalkoztatáspolitika és ezen belül a munkanélküli-ellátási rendszer fontos problémája az úgynevezett segélyhatás. A segélyhatás azt méri, hogy a munkanélkülieknek juttatott segély összege megváltoztatja-e elhelyezkedési magatartásukat, és ha igen, milyen irányban és mértékben változtatja meg. A
szokásos eredmény az, hogy a segélyhatás negatív, tehát bőkezűbb segélyezés csökkenti az elhelyezkedés valószínűségét, mert csökkenti a munkanélküli állapottal együtt járó jövedelemveszteséget. Magyar adatokon végzett korábbi kutatások ugyanakkor arra utalnak, hogy a segélyhatás nagyon kicsi,
azaz még a juttatás összegének viszonylag jelentős emelése (csökkentése) is csekély mértékben csök39

A függő változó: odaítéltek-e segélyt az egyénnek, vagy sem, a magyarázó változók: a háztartás egy főre jutó
jövedelme, a helyi kistérségi munkanélküliségi ráta, a település egy főre jutó szja összege, valamint két település
dummy (Budapest, nagyváros).
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kenti (növeli) az elhelyezkedés valószínűségét. A kérdésünk, vajon kétféle ellátási rendszerben kimutatható-e segélyhatás, illetve hogy a szabályozásváltozás előtt és után megfigyelt segélyhatások különböznek-e egymástól. A probléma vizsgálatára külön időtartammodelleket futtatunk le a férfiakra és a
nőkre, továbbá az áprilisi és a májusi kimerítőkre. A többváltozós modellezés eredményei megtalálhatók a 6. táblázatban. Itt csak a segélyhatásra vonatkozó eredményeket vizsgáljuk, a többi változó szerepének elemzésére még visszatérünk. Tekintsük tehát a segély összegére kapott paraméterbecsléseket!
Az elhelyezkedés valószínűségét meghatározó tényezők
Megnevezés
Férfiak
Életkor
maximum 20 éves
21–25
31–40
41–50
51 és több
Iskolai végzettség
8 általánosnál kevesebb
Szakmunkásképző
Szakközépiskola
Gimnázium
Felsőfokú
Házas
A segély összege/1000
Kistérségi munkanélküliségi ráta
Konstans
N
LR chi2(12)
Prob > chi 2
Pseudo R2
Nők
Életkor
max, 20 éves
21–25
31–40
41–50
51 és több
Iskolai végzettség
8 általánosnál kevesebb
Szakmunkásképző
Szakközépiskola
Gimnázium
Felsőfokú
Házas
A segély összege/1000
Kistérségi munkanélküliségi ráta
Konstans
N
LR chi2(12)
Prob > chi 2
Pseudo R2

Áprilisban kimerítők
együttható
z

Májusban kimerítők
együttható
z

–0,167
0,064
–0,118
–0,145
–0,799

–0,61
0,37
–0,68
–0,84
–3,41

0,256
0,274
0,116
0,094
–0,274

1,10
1,85
0,81
0,66
–1,57

–1,716
0,294
0,776
0,446
0,053
0,274
–0,043
–0,031
–3,277
11259
345,920
0,000
0,099

–3,35
2,38
4,33
1,74
0,15
2,26
–4,01
–2,5
–14,87

–0,910
0,400
0,472
0,594
0,572
0,297
–0,070
–0,021
–3,564

–3,11
3,97
3,28
2,83
2,03
3,1
–5,94
–1,99
–20,1
14314
438,35
0
0,0849

0,089
0,081
0,183
–0,027
–0,196

0,28
0,39
0,97
–0,14
–0,67

0,026
–0,026
0,059
–0,004
–0,212

0,10
–0,15
0,40
–0,03
–1,01

–0,528
0,329
0,431
0,217
0,645
–0,010
–0,043
–0,038
–3,189
8678
153,54
0
0,0574

–1,23
2,13
2,46
1,13
2,00
–0,07
–3,71
–2,62
–12,52

–0,781
0,273
0,381
0,183
0,270
–0,086
–0,062
–0,016
–3,316
12372
340,73
0
0,0771

–2,12
2,34
2,89
1,22
1,04
–0,84
–4,89
–1,41
–16,89

Szakaszos időtartammodell félhónapos időtartamokkal, függő változó: elhelyezkedett.
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A segélyhatás mind a négy egyenletben, tehát a férfiak és a nők, valamint az áprilisi és a májusi járadékkimerítők esetében szignifikáns és negatív, tehát a szabályozásváltozás előtt is és után is megfigyelhető, hogy a bőkezűbb segélyezés alacsonyabb elhelyezkedési valószínűséggel jár együtt. A segélyhatás mértékének megállapítására az együtthatókból marginális hatásokat számoltunk. Az együtthatók ugyanis egységnyi (egy forint) segélyemelkedésnek az esélyráta logaritmusának változására
gyakorolt hatását mutatják. Ebből egy olyan mutatót számoltunk, ami 1000 forint segélyemelkedés
elhelyezkedési valószínűségre gyakorolt hatását mutatja a mintaátlag környezetében, tehát az átlagos
áprilisi és májusi járadékkimerítő férfiakra és nőkre nézve.40 Mind a férfiakra, mind a nőkre az áprilisi
almintában –0,002, a májusi almintában –0,003 értéket kaptunk. Ez a hatás (noha statisztikailag kimutatható) rendkívül gyenge. A –0,002 érték például azt jelenti, hogy a segély 1000 forintnyi emelkedése
(csökkenése) 0,2 százalékkal csökkenti (növeli) az elhelyezkedési esélyeket. Ráadásul az áprilisi és a
májusi kimerítők között a segélyhatásban gyakorlatilag nincs különbség. A két almintában a segélyhatás tehát azonos, ugyanakkor tudjuk, hogy az új szabályok szerint a segélyösszeg alacsonyabb, továbbá
kevesebben kaptak segélyt.
A többváltozós elemzés megmutatta: önmagában az a körülmény, hogy adott járadékkimerítő az áprilisi vagy a májusi almintához tartozik, nem befolyásolja nem befolyásolja-e az elhelyezkedési esélyeket. Ezen túlmenően az úgynevezett segélyhatást (a segély marginális hatását) vettük szemügyre. Arra
kerestünk választ, hogy a szabályozásváltozás utáni alacsonyabb segélyösszeg érzékelhetően csökkenti-e a segélyezés ellenösztönző hatását, azaz meggyorsítja-e az elhelyezkedést. A válasz ugyancsak
negatív. Habár a segélyhatás a kimerítők mindkét csoportjában, továbbá mind a férfiakra, mind a nőkre negatív és szignifikáns, tehát a segélyösszeg csökkenése növeli az állásba lépési esélyeket, a hatás
igen gyenge, tehát adott segélyösszeg-csökkenés jelentéktelen mértékben javítja az elhelyezkedési
esélyeket, s ennek mértéke a két almintában gyakorlatilag azonos. (A segély összege kismértékben,
1660 forinttal csökkent.) Ugyanakkor tudjuk, hogy az új szabályok szerint a járadékkimerítők sokkal
kisebb arányban jutottak segélyhez. A májusi almintában a segély ellenösztönző hatása emiatt is alacsonyabb, és ez hozzájárul az állásba lépéssel befejeződő munkanélküliségi-időtartamok magasabb
arányához. Az új szabályozás tehát szűkmarkúbbá válása révén – relatíve kevesebb segélyezett és
alacsonyabb segélyösszeg – gyorsította a járadékkimerítők elhelyezkedését, miközben az el nem helyezkedők jóléte számottevően csökkent (kevesebben és kevesebb segélyhez jutottak).
Térjünk most vissza a szabályozásnak a kimerítők egyes csoportjainak elhelyezkedési esélyeire, elhelyezkedési magatartására gyakorolt hatásához. A szabályozás különbözőképpen érinthette a kimerítők
egyes csoportjait. Lehetséges, hogy a kimerítők egyes csoportjainak elhelyezkedési esélyei javultak,
tehát hogy az új szabályozás bizonyos megfigyelt jegyekkel rendelkező járadékkimerítőket a korábbinál erőteljesebben ösztönzött az állásba lépésre. Feltételezzük, hogy a szabályozás hatása – ha kimutatható – megjelenik a becsült együtthatók értékeiben. Ha tehát a kimerítők két csoportjára kapott
együtthatók különböznek, akkor az eltérést a szabályozásváltozás hatásának tulajdoníthatjuk. Ha –
mondjuk – adott iskolai végzettségre a májusi almintában nagyobb paraméterértéket kapunk, mint az
áprilisi almintában, akkor ebből azt a következtetést vonjuk le, hogy az új szabályozás meggyorsította
adott iskolai végzettségű járadékkimerítők állásba lépését.
Kezdjük a férfiakkal! Az életkori csoportokra becsült együtthatóink egyetlen kivétellel nem szignifikánsak. Az áprilisi kimerítőknél a legidősebb korosztály (ötven évesnél idősebbek) együtthatója szignifikáns és negatív. A májusi kimerítők körében az életkori különbségek egyáltalán nem befolyásolják
az elhelyezkedési esélyeket. Ha a májusi kimerítőkre a legidősebb korcsoportra kapott együttható értékét nullának tekintjük, akkor azt mondhatjuk, hogy a szabályozásváltozás hatása javította a legidősebb
korcsoporthoz tartozó férfiak relatív (a 26–30 éves korcsoporthoz viszonyított) elhelyezkedési esélyeit,
hiszen az áprilisi kimerítők esélyei a referenciakategóriához képest rosszabbak, a májusi kimerítőké
viszont nem rosszabbak (azonosak).

P(1  P)  , ahol P az elhelyezkedés valószínűsége  becsült együttható.
Az átlagos elhelyezkedési esély környezetében a marginális hatás P (1  P )  , ahol a felülvonás az adott cso40

Logit esetén a marginális hatás:

port átlagos elhelyezkedési esélye.
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Az iskolai végzettségre több elfogadható együtthatóbecsléssel is rendelkezünk. Az áprilisi járadékkimerítők esetében a gimnáziumi és a felsőfokú végzettséghez tartozó paraméter nem szignifikáns, a
májusiak esetében viszont az összes iskolai végzettségre becsült együttható elfogadható. A referenciacsoporthoz (nyolc általános végzettség) képest a szignifikáns paraméterbecslések esetében az együttható értéke az iskolai végzettség emelkedésével nő, tehát – várakozásainknak megfelelően – magasabb
iskolai végzettség javítja az elhelyezkedési esélyeket. Ez a kimerítők mindkét csoportjára fennáll. A
májusi alminta paraméterértékeivel az összes vizsgált iskolai végzettségi fokozat ilyen módon rendezhető rangsorba (itt ugyanis az összes becslés elfogadható). Az áprilisi kimerítők esetében ugyancsak
ezt figyeljük meg, eltekintve a zérusnak tekinthető gimnáziumi és felsőfokú végzettség paramétereitől.
Ha összevetjük a kimerítők két csoportjának paraméterértékeit, akkor egyes esetekben jelentős különbségeket találunk. A legalacsonyabb (nyolc általánosnál kevesebb) iskolai végzettségűek (a nyolc
általánost végzettekhez képest) áprilisi kimerítők nagyobb elhelyezkedési hátrányban vannak, mint a
májusi kimerítők. A szabályozás hatására tehát relatív elhelyezkedési esélyeik valamelyest javultak.
Ugyanezt látjuk a szakmunkásképzőt végzetteknél is: a májusi almintában a szakmunkásképzőt végzettek valamelyest nagyobb elhelyezkedési előnyt élveznek a nyolc általánost végzettekhez képest,
mint az áprilisi almintában. A hatások különbségei azonban nem jelentősek. Ha a két iskolai végzettségi fokozatra kiszámítjuk a mintaátlag környezetében mért marginális hatásokat, akkor a legalacsonyabb iskolai végzettségűek esetében az áprilisi almintában megfigyelt mintegy hatszázalékos elhelyezkedési hátrány a májusi almintában körülbelül négy százalékra mérséklődik. A szakmunkásképzőt
végzetteknél ugyanennek a mutatónak az értéke egy százalékról 1,7 százalékra nő, tehát az elhelyezkedési előny igen csekély mértékben emelkedik. Az ellenkező változást látjuk a szakközépiskolát végzettekre: a nyolc osztályt végzettekhez képest elhelyezkedési előnyük az áprilisi almintában magasabb,
mint a májusi almintában. Itt tehát a szabályozás változása negatívan érintette az adott csoport elhelyezkedési lehetőségeit (hozzátehetjük, a változás itt sem jelentős mértékű). Végül a gimnáziumi és a
felsőfokú végzettségűek elhelyezkedési esélyein is javított a szabályozás, hiszen az áprilisi almintában
elhelyezkedési esélyeik nem szignifikánsan jobbak, mint a nyolc általánost végzetteké, a májusi
almintában viszont a vonatkoztatási csoporthoz képest jobb elhelyezkedési esélyekkel rendelkeznek.
A házas kimerítők mindkét almintában szignifikánsan nagyobb eséllyel helyezkednek el, mint a nem
házasok. A májusi kimerítők paraméterének értéke valamivel magasabb, mint az áprilisi kimerítők
együtthatójáé, a különbség azonban itt is csekély. A kistérségi munkanélküliségi ráta emelkedése mind
az áprilisi, mind a májusi járadékkimerítők elhelyezkedési esélyeit szignifikánsan rontja, az áprilisi
almintára kapott paraméter értéke valamivel alacsonyabb, mint a májusi együtthatóé, az eltérés azonban jelentéktelen.
A nőkre áttérve, az életkori csoportokra kapott becslések közül egyik sem szignifikáns. Az iskolai
végzettség esetében a három legalacsonyabb végzettségi fokozat paraméterei mindkét almintában
szignifikánsak, értékük a várakozásainknak megfelelő sorrendet tükrözi (magasabb iskolai végzettség
relatíve magasabb elhelyezkedési esélyekkel jár együtt), a megfelelő paraméterek értékei rendre alacsonyabbak a májusi, mint az áprilisi kimerítők körében, a szabályozás változásának hatására tehát az
adott iskolai végzettséggel rendelkező kimerítők elhelyezkedési esélyei romlanak. Hozzátehetjük: a
hatások különbsége itt is igen csekély. A felsőfokú végzettségűek paramétere az áprilisi almintában
szignifikáns és pozitív, a májusiban pedig nem szignifikáns, azaz a felsőfokú végzettségűek relatív
elhelyezkedési esélyei is romlottak. A kistérségi munkanélküliségi ráta emelkedése az áprilisi kimerítők elhelyezkedési esélyeit negatívan, a májusi kimerítőkét viszont nem befolyásolja. Ennek alapján
azt mondhatjuk, hogy az új szabályozás bevezetése után a munkapiaci környezet romlása kevésbé
rontja az elhelyezkedési esélyeket, mint bevezetése előtt.
Az egyes csoportjellemzőkkel kapcsolatos vizsgálódásunk eredményei igen röviden összefoglalhatók:
vannak jelek (elsősorban a férfiaknál), amelyek arra utalnak, hogy a szabályozás hatására bizonyos
csoportok relatív elhelyezkedési esélyei javultak, továbbá hogy – a munkanélküliségi ráta esetében – a
munkapiaci környezet adott romlása a korábbinál kevésbé fékezi az elhelyezkedési esélyeket. Ugyancsak vannak arra utaló jelek (elsősorban a nők esetében), hogy a szabályozás hatására bizonyos csoportok relatív elhelyezkedési esélyei romlottak. A javulásra, illetve a romlásra utaló hatások azonban
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egyaránt csekélyek, tehát ebben a tekintetben a szabályozásváltozásról sem pozitív, sem negatív következtetések nem fogalmazhatók meg.
3.4. Programértékelés: becslési módszerek
A programértékelés területén az elmúlt évtizedekben jelentős méretű elméleti és empirikus munka
folyt. A kutatók viszonylag korán felismerték, hogy a különféle szakpolitikák és szakpolitikai programok oksági hatásainak feltárása az empirikus közgazdaságtan egyik fontos feladata. Az alábbiakban
néhány becslőfüggvény fontosabb tulajdonságait, valamint egyes becslések empirikus eredményeit
mutatjuk be.
A probléma ökonometriai vonatkozásainak elemzéséhez Imbens és Wooldridge (2009), Angrist és
Pischke (2009), Blundell és Costa Dias (2009), Cameron és Trivedi (2005), Kézdi (2004) és
Wooldridge (2002) összefoglaló munkáira támaszkodunk.
Bináris kezelés hatása
Az irodalom központi kérdése adott programok vagy kezelések hatásának mérése, azaz annak vizsgálata, hogy az értékelési mutatóként használt kimenetek értékei milyen mértékben köszönhetőek a megfigyelési egységek kezelésének. Közgazdaságtani alkalmazásokban a megfigyelési egységek többnyire
egyének, háztartások, piacok, vállalatok, területi egységek (megyék, országok), a kezelések pedig például munkanélküliek álláskeresését segítő programok, oktatási-képzési programok, törvények vagy
szakpolitikai szabályok, stb. lehetnek. A problémáról az oktatás hozamának tárgyalásakor már röviden
szó ejtettünk (1. fejezet). Itt most általánosabban fejtjük ki, és általában valamely munkaerő-piaci
program hatásának vizsgálatára alkalmazzuk.
A programhatások megragadása elvileg akkor lehetséges, ha adott egyénről képesek vagyunk megmondani a kimeneti változó értékét kezelés, illetve a kezelés hiánya esetén. Például ha a megfigyelési
egység az egyén, a kezelés valamely képzési programban történő részvétel, a kimeneti változó pedig a
képzési program által generált elhelyezkedési valószínűségben bekövetkezett javulás vagy béremelkedés, akkor a program hatása nem más, mint a kimeneti változó értékének (elhelyezkedési valószínűség, bér) képzési programban történő részvétel és a részvétel hiánya esetén előálló különbsége. Az
ebből fakadó alapvető becslési problémát, hogy tudniillik adott egyénre egyidejűleg csak egyetlen
kimenet figyelhető meg az irodalom viszonylag korán felismerte. A nehézség megoldása egyszerű
lenne, ha úgynevezett valódi természetes kísérleteket lehetne lefolytatni, azaz ha a különböző programok esetében az egyéneket véletlenszerűen rendelnénk a kezelt és nem kezelt csoporthoz. Ez azonban
többnyire nem lehetséges részben etikai megfontolásokból. A korábbi irodalom ezt a gondot elsődlegesen endogenitási (önszelekciós) problémaként kezelte, s főként instrumentális változók (IV) alkalmazásával vagy rögzített hatású panelmodellek (FEPM) becslésével igyekezett orvosolni. Újabban a
kérdést túlnyomórészt az úgynevezett potenciális kimenetek modell (POM, Potential Outcome Model)
vagy - más néven – Rubin-féle oksági modell (RCM, Rubin Causal Model) keretben tárgyalják,
amelyben a potenciális, de meg nem figyelt kimenetek explicit modellezésére kerül sor.
A potenciális kimenet modelljének alapvető kérdése más megfogalmazásban az, miképpen lehet egy
tényleges állapotot és egy ún. tényellentétes állapotot (counterfactuals) összehasonlítani, hiszen a két
állapot kimeneti változójának értékei mutatják meg a kezelés hatását.41 Ha nincsenek kísérletek, akkor
a becslés megfigyelt adatokon (observational data) alapul. Ekkor alapvetően két modellezési stratégia
figyelhető meg. Az első azzal a feltevéssel él, hogy a magyarázó változókra kondicionálva a kimeneti
változó értéke független a kezeléstől. Ez a feltevés többféle nevet visel, itt a megfigyelt változókon
alapuló szelekció (selection on observables) feltevésének nevezzük.42 Ha feltesszük, hogy a megfigyelt
41

A POM mellett létezik az oksági modellek egy másik csoportja is. Ezeket többnyire SEM (linear simultaneous
equations model) vagy strukturális modelleknek is nevezik. A modellek e fajtájával itt nem foglalkozunk.
42
További elnevezések: conditional independence - CIA, unconfoundedness, exogeneity, ignorability, ignorable
treatment.
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változókon alapuló szelekció feltevése túl erős, akkor a becslési stratégiának meg nem figyelt változók
okozta esetleges kimeneti különbségekre is figyelnie kell. A megfigyelt változókon alapuló szelekció
regressziós megoldását, valamint a nem megfigyelt változókon alapuló szelekció IV és CF eljárásáról
az 1.4. pontban szót ejtettünk, itt ezeknek az eljárásoknak az ismertetésétől eltekintünk.
Megfigyelt változókon alapuló szelekció
Az alapprobléma
A kiindulási helyzet az, hogy megfigyelünk egy, a népességből kiválasztott véletlen mintát, N eset (i =
1,…., N). Feltesszük, hogy minden egyes esetben létezik két potenciális kimenet, Yi(0) és Yi(1), ahol
zérus a kezelés nélküli, az egy pedig a kezelés esetén előálló kimenetekre utal. Minden egység rendelkezik e mellett különféle, Xi vektorral leírható jellemzővel, e jellemzőket kezelés előtti változóknak
nevezünk. Feltesszük, hogy e változókat a kezelés nem befolyásolja. A kezelés szempontjából két
állapot lehetséges. Wi = 1, ha az egység kezelésen vett részt (esett át), Wi = 0, ha nem vett részt. Az
egyes egyének esetében tehát a következőket figyeljük meg: (Wi, Yi, Xi), ahol Yi a megvalósult kimenet. Az eddigiek alapján a megvalósult kimenet a következőképpen írható fel:
(

)

{

( )
( )

.

Továbbá definiáljuk az ún. propensity score-t – ez a kezelés bekövetkezésének feltételes valószínűsége,
( )

(

)

valamint

{

( )
( )

[ ( )
[ ( )

[

],

} esetére a feltételes regressziós (CEF) és feltételes szórásnégyzet függvényeket:
]
].

Átlagos kezelési hatások (ATE)
Általában kétféle várható értékről van szó. A kezelés várható hatása a népesség egy véletlenül kiválasztott tagjára (population average treatment effect, átlagos kezelési hatás, PATE, más jelöléssel
ATE), illetve csak a résztvevőkre (average treatment effect for the treated, PATT, más jelöléssel
ATE1).
A PATE:
[ ( )

( )],

a PATT
[ ( )

( )

].

A kezelési hatások identifikációjához az adott esetben két feltevés szükséges, az egyik az a feltevés,
hogy a magyarázó változókra kondicionálva a kimeneti változó értéke független a kezeléstől, azaz:
1. feltevés
( ( )

( ))

.

A másik az ún. átfedési (overlap) feltevés:
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2. feltevés
(

)

.

Vagyis: bármely X esetén a becsléshez szükséges, hogy mind a kezelt, mind a nem kezelt csoportban
találjunk adott X értekkel rendelkező egyént.
Ha a két feltevés fennáll, akkor az alábbi egyenlőség teljesül,
( )

[ ( )

]

[ ( )

]

[

],

( ) identifikálható. Az átlagos kezelési hatás ( ) tehát megbecsülhető minden egyes X = x jelés
lemzőkkel rendelkező csoportra, azaz
[ ( )
( )
[ ( )

]
( )
]= [

[ ( )
]

[

]

[ ( )
].

]

[ ( )

]

Ahhoz, hogy a fenti becslés megvalósulhasson, szükséges, hogy
[

]

megbecsülhető legyen minden x és w esetén. Ezért kell teljesülnie az átfedési feltevésnek. Ellenkező
esetben vagy
[

]

vagy
[

]

kiszámítása lehetetlen, tehát különbségük sem becsülhető.
A propensity score módszer
Az irodalom fontos további eredménye, hogy az 1. feltevés mellett nem szükséges, hogy minden egyes
jobb oldali változóra kondicionálva végezzük el a becslést. Bináris kezelési változó esetén a megfigyelt változókkal kapcsolatos összes torzítást kiküszöböljük, ha a propensity score-ra (a kezelés bekövetkezésének feltételes valószínűségére) kondicionálunk, mert ekkor a potenciális kimenetek és a kezelés függetlenek egymástól. Formálisan:
( ( )

( ) ( ).

Ekkor
( ( )

( ))

( ),

azaz azonos propensity score érték mellett a magyarázó változók függetlenek a kezelési változótól,
tehát nem áll fenn torzítás. Minthogy a megfigyelt változókon alapuló szelekció (selection on
observables) feltevése mellett a magyarázó változók egyes értékeire kondicionálva az összes torzítás
eltüntethető, ezért azonos propensity score értékek mellett a kezelt és a nem kezelt csoport közötti
összevetés torzításmentes lesz. Ez az eredmény többféleképpen is felhasználható. Gyakori az az eljá123

rás, amelyben a propensity score-t olyan magyarázó változóként értelmezzük, amely elégséges az átlagos kezelési hatás torzítatlan becsléséhez. Lehetséges továbbá olyan becslés is, amely a propensity
score alaptulajdonságát használja ki, jelesül azt, hogy az nem más, mint a kezelés feltételes valószínűsége.
A lehetséges eljárások közül a legegyszerűbb, amikor olyan regressziós elemzést végzünk, ahol a független változók „helyett” a propensity score szerepel.
Legyen
[

( )

].

( )

Ekkor az adott feltevések mellett:
( )

[ ( ) ( )

].

( ) becslése után megkapjuk az átlagos kezelési hatást:
∑ (̂( ( ))
̂

̂( ( ))),

ami nem más, mint a kezelt és a nem kezelt kimenetek előrejelzett értékeinek átlagos különbsége.
Egy másik lehetséges eljárás, amit csoportosításnak, rétegzésnek vagy particionálásnak neveznek abból indul ki, hogy azonos propensity score tartományokba eső kezelt és nem kezelt egyedek kimeneteinek különbsége kizárólag a kezelésnek tudható be. A mintát a propensity score értékei alapján csoportokra bontjuk, az egyes csoportok esetében a propensity score-t konstansnak tekintjük, és az így létre
jött információra úgy tekintünk, mintha véletlen kísérlet eredményeként jött volna létre. A potenciális
kimenetek feltételes várható értékét ekkor egy lépcsős függvénnyel közelíthetjük. Definiáljuk a csoportok propensity score-jának határértékeit:
.
Továbbá legyen

, i = 1,…, N és j = 1,…, J – 1,
( )

{
és
∑

.

Minden egyes (j) csoportban az átlagos kezelési hatás:
[ ( )

( )

],

amit a következőképpen becsülünk:
̂

̅

̅ ,

ahol
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̅

∑

és
∑
Az átlagos kezelési hatás pedig az egyes csoportokra becsült hatások súlyozott átlaga:
̂

∑ ̂ (

)

A párosítási módszer (összeillő párok módszere)
A párosítási módszer lényege, hogy a hiányzó potenciális kimeneteket a két csoport legfeljebb néhány,
megfigyelt jellegzetességeit tekintve hasonló eseteinek összevetésével állítja elő. A legkisebb torzítás
akkor áll elő, ha minden egyes kezelt csoporthoz tartozó megfigyeléshez egyetlen nem kezelt
csoportohoz tatozó megfigyelést rendelünk (innen az összeillő párok elnevezés), ez ugyanakkor a
becslés pontosságát rontja egy olyan megoldáshoz képest, ahol több eset összevetésére kerül sor.
A párosítási módszert leggyakrabban a PATT (ATE1) becslésekor továbbá akkor alkalmazzák, ha jelentős méretű a kontrollcsoport. Az utóbbi esetben mód van arra, hogy a kezelt csoport minden egyes
tagjához egy vagy több, a nem kezelt csoporthoz tartozó megfigyelést rendeljenek. Az egymáshoz
rendelt párok kimeneti különbségeit a párokhoz tartozó kezelési hatásként értelmezzük, az átlagos
kezelési hatás pedig a párokon belüli különbségek átlaga lesz. A kezelt és a kontrollcsoporthoz tartozó
megfigyelések egymáshoz rendelése többféleképpen történhet. Újabban az egymáshoz rendeléshez
leggyakrabban a propensity scoret használják mégpedig olyan módon, hogy a megfigyeléseket sorba
rendezik a propensity score szerint, és a legmagasabb propensity score-ral rendelkező megfigyeléseket
rendelik először egymáshoz, majd a műveletet megismétlik az alacsonyabb propensity score-ral rendelkező megfigyelésekre.
Particionálás és regresszió
Egy másik lehetséges eljárás, amikor a propensity score alapján végzett particionálást regressziós
elemzéssel kombináljuk. Ekkor először adott csoporton belül becsüljük meg az átlagos kezelési hatást
olyan módon, hogy a regresszió függő változója a kimeneti változó, magyarázó változóként pedig egy
konstans, a kezelést jelző dummy és egyéb változók szerepelnek. A fent tárgyalt particionáláshoz
képest, amelyet úgy tekinthetünk mint olyan regressziót, amelynek jobb oldalán csak konstans és a
kezelési dummy szerepel, itt az egyenletbe egyéb, a megfigyelt jellegzetességeket leíró változókat is
beillesztünk.
Formálisan a következő regressziós egyenletet becsüljük ols-sel és minden

-re:

,
s megkapjuk az adott csoportra átlagosan jellemző, a megfigyelt jellemzők hatásától megtisztított
kezelési hatást ( ̂ ):
125

̅
̂

̅ .

Másodszor, az egyes csoportokra számított kezelési hatások átlagolásával kiszámítjuk a minta átlagos
kezelési hatását:
̂

∑ ̂ (

)

Imbens és Wooldridge (2009) szerint ez a becslőfüggvény rugalmasabb és robusztusabb, mint a
particionálás és a regresszió külön-külön, és egyúttal a gyakorlatban az egyik legvonzóbb esztimátor.
Meg nem figyelt változókon alapuló szelekció
A módszerek második csoportja azon a feltevésen alapul, hogy nem elégséges a megfigyelt változókra
kondicionálni ahhoz, hogy a kezelt és a kontrollcsoport eredményváltozóinak különbségeit
torzítatlanul becsüljük, illetve a programhatásokat identifikáljuk. A sokféle eljárás közül az
alábbiakban csak néhányat és csak nagyon vázlatosan ismertetünk: Határok RDD DID
Határok
Az eljárást Manski (1995) dolgozta ki, s alapgondolata, hogy még ha az adott esetben az érdeklődésre
számot tartó paraméterek nem identifikálhatók is, lehetséges olyan módszerek alkalmazása, amelyek
segítségével a paraméterek bizonyos értékei kizárhatók, mások valószínűsíthetők.
Legyen y1 és y0 dichotóm eredményváltozó (például: az egyén elhelyezkedett vagy nem helyezkedett
el), ahol az alsó indexek a kezelt (1) és a nem kezelt (0) csoportra vonatkoznak. A kezelési változó z =
(0,1), ahol zérus a kezelés hiányára, 1 pedig arra utal, hogy az adott megfigyelés részt vett a kezelésben. Adott népességben ismerjük a kezelés/nem kezelés valószínűségét, a kimeneti változó értékeit,
továbbá az egyének bizonyos jellemzőit (x). Ekkor a két csoportra nézve a következőket tudjuk:

P y1  0 x, z  1 ,

P y1  1 x, z  1,

P y0  0 x, z  0 ,
P y0  1 x, z  0 ,

Pz  0 x  ,
Pz  1 x  .

Az első négy tag adott kimeneti változóérték bekövetkezésének adott csoportra definiált átlagos feltételes valószínűsége, az utolsó két tag pedig a kezelés/nem kezelés valószínűsége a megfigyelt változókra kondicionálva. Ha az eredményváltozó y1 = 1 (y0 = 1) értékére vagyunk kíváncsiak, akkor ismernünk kellene

P y1  1 x, z  0
és

P y0  1 x, z  1
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értékét is. Ezeket azonban nem tudjuk megfigyelni. Az előző pontban láttuk, hogy a CIA feltevés mellett a probléma különböző eljárásokkal kezelhető. Itt azonban nem élünk ezzel a feltevéssel. Ennek
következtében – mint rövidesen látjuk - az eredményváltozó nem lesz teljesen identifikált, vagyis a
program hatása csak bizonyos korlátok között határozható meg.
Az alábbiakban három nagyon egyszerű feltevésen alapuló becslést mutatunk be. Az első az ún. legjobb/legrosszabb forgatókönyv, amelyben a programhatásra adott becslés alsó és a felső korlátja a
legtávolabb van egymástól, s a másik két eljárás által produkált alsó és felső korlátok szükségképpen
ebben a sávban helyezkednek el.
Legjobb/legrosszabb forgatókönyv
Itt semmiféle előzetes feltevésünk nincs az eredményváltozó teljes megoszlására. Tegyük fel, hogy a
kezelt csoport eredményváltozójának értékére vagyunk kíváncsiak. Tehát

P( y1  1 x )
értékét szeretnénk megbecsülni, nem ismerjük azonban

P y1  1 x, z  0
értékét. Ha ismernénk, akkor

P( y1  1 x )  P( y1  1 x, z  1) P( z  1 x )  P( y1  1 x, z  0) P( z  0 x )
alapján könnyűszerrel kiszámolhatnánk.
Előzetes feltevések nélkül ennek értékéről csak annyit mondhatunk, hogy ha a sikeres kimenet valószínűsége a nem kezelt csoportban kezelés esetén zérus, akkor

P( y1  1 x )  P( y1  1 x, z  1) P( z  1 x )
lenne. Ha pedig a nem kezelt csoportban a sikeres kimenet valószínűsége egységnyi, akkor

P( y1  1 x )  P( y1  1 x, z  1) P( z  1 x )  P( z  0 x ) .
Az eredményváltozó tényleges értéke bizonyosan e két korlát között helyezkedik el. Tehát

P( y1  1 x, z  1) P( z  1 x )  P( y1  1 x )  P( y1  1 x, z  1) P( z  1 x )  P( z  0 x ) .
Látható, hogy az alsó és a felső korlát távolsága itt éppen az aktuálisan nem kezeltek arányával (a nem
kezelés valószínűségével) egyenlő.
A kezelés hatásossága
Ha van valamilyen előfeltevésünk arra vonatkozóan, hogy az adott eredmény szempontjából a kezelés
mennyire hatásos, akkor az előző esethez képest az eredményváltozó alsó korlátja változtatható (a
felső korlát ugyanaz lesz, mint az előző esetben). Tegyük fel, hogy

y1  y0 ,
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vagyis hogy a kezeltek kimenetei legalább olyan jók, mint a nem kezelteké. A feltevésből az következik, hogy a programhatás alsó korlátja: az aktuálisan kezeltek éppen akkora arányban produkálnának
pozitív kimeneteket, ha nem kezelnék őket, mint amit az aktuálisan nem kezelteknél figyelünk meg.
Azaz

P( y1  1 x )  P( y1  1 x, z  1) P( z  1 x )  P( y0  1 x, z  0) P( z  0 x ) .
A programhatás felső korlátja pedig ugyanaz, mint az előző esetben, vagyis

P( y1  1 x )  P( y1  1 x, z  1) P( z  1 x )  P( z  0 x ) .
Az alsó és a felső korlát/határ tehát

P( y1  1 x, z 1) P( z 1 x )  P( y 1 x, z 0) P( z  0 x )  P( y1  1 x ) P( y 1 x, z 1) P( z 1 x )  P( z 0 x )
0
1
Látható, hogy a két korlát közötti távolság csökkent, mert az alsó korlát a korábbinál magasabb.
Racionális választás
Ha feltesszük, hogy a programokban való részvétel önkéntes racionális választáson alapul, mindenki
azt az állapotot választja, amelynek az eredményváltozója számára a nagyobb. Ez azt is jelenti, hogy
ekkor minden egyén azt az állapotot választja, ami számára legalább is nem rosszabb, mint a másik
állapot. Ebben az esetben, ha minden egyén azt az állapotot választaná, amelyet aktuálisan nem választott, akkor maximum ugyanolyan eredményt érne el, mint abban az állapotban, amit ténylegesen választott. Ez azt is jelenti, hogy ha azt választaná, amit nem választott, akkor a kimenet rosszabb is lehet. Formálisan, ha a nem kezeltek kezeltek volnának, akkor az eredményváltozó értéke:

P( y1  1 x, z  1)  P( y0  1 x, z  1) .
Ha pedig az aktuálisan kezeltek nem kezeltek lennének, akkor

P( y0  1 x, z  0)  P( y1  1 x, z  0) .
Ez azt jelenti, hogy ekkor a kezelés felső korlátja nem más, mint az eredményváltozónak a két csoportra aktuálisan megfigyelt értéke (ennél jobb eredmény nem érhető el e feltevés mellett). Látjuk, hogy itt
az előző eset alsó korlátja lesz a felső korlát:

P( y1  1 x )  P( y1  1 x, z  1) P( z  1 x )  P( y0  1 x, z  0) P( z  0 x ) .
A legrosszabb eset pedig az, ha kezelés esetén a nem kezeltek közül senkinek nem volna pozitív kimenete. Ez pedig nem más, mint az első eset alsó korlátja. Tehát:

P( y1  1 x )  P( y1  1 x, z  1) P( z  1 x ) .
Az alsó és felső korlátok tehát:
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P( y1  1 x, z  1) P( z  1 x )  P( y1  1 x )  P( y1  1 x, z  1) P( z  1 x )  P( y0  1 x, z  0) P( z  0 x )
RDD43
Az RDD alapgondolata, hogy a kezelt csoportba kerülést teljesen vagy részben meghatározza egy
vagy több változó aktuális értéke. Itt feltesszük, hogy ez egyetlen változó (Xi), és hogy minél magasabb a változó aktuális értéke, annál nagyobb a kezelés esélye (felveszik, ha bizonyos pontszámot elér,
kap ösztöndíjat, ha bizonyos tanulmányi eredménnyel rendelkezik). A kezelt-nem kezelt egyének e
rögzített érték (töréspont) alatt vagy felett helyezkednek el. A kimenet e változó szerinti feltételes eloszlásában az adott, a töréspontot jelentő értéknél megfigyelhető változást a kezelés oksági hatásaként
értelmezzük. A kezelésbe történő bevonás ilyenkor korlátozott, nem minden potenciális részvevő számára lehetséges, feltesszük, hogy a hozzárendelési szabály világos, egyszerű és mindenki számára
átlátható, és a potenciális résztvevők nem képesek manipulálni a saját változóértéküket.
Az irodalom kétféle RDD-t különböztet meg, éles (SRD)44 és elmosódott (FRD)45 változatot.
A SDR legfontosabb jellegzetessége, hogy a töréspont determinisztikusan befolyásolja a kezelésben
való részvételt. Wi a kezelést meghatározó változó (Xi) determinisztikus függvénye. Legyen a töréspont c, ekkor SRD esetén:
{

}

Feltesszük, hogy minden egyén, aki eléri vagy meghaladja c-t, kötelezően részt vesz a programban, a
többiek nem jogosultak a programrészvételre, és nem is vesznek részt.
Az átlagos kezelési hatást a kimeneti változó (Yi) feltételes várható értékében a kezelést determináló
változó töréspontjában megfigyelt változásként értelmezzük. Azaz
[ ( )

( )

]

[ ( )

]

[ ( )

]

Probléma, hogy a jobb oldali második várható érték pótlólagos feltevések nélkül nem becsülhető meg,
hiszen a c értéket egyetlen nem kezelt egyén sem éri el. A nehézség leküzdhető, ha feltesszük, hogy
mind a kezeltekre, mind a nem kezeltekre nézve a részvételt meghatározó változó függvényében az
eredményváltozó folytonos. A feltételes várható értékekre nézve ( [ ( )
] és [ ( )
])
tehát feltesszük, hogy x folytonos függvényei. Ekkor
[ ( )

]

[ ( )

]

[ ( )

]

[

],

és
[ ( )

]

[ ( )

]

[ ( )

]

[

]

Ekkor c mellett az átlagos kezelési hatásra igaz, hogy:
[

]

[

]

Tehát a keresett átlagos kezelési hatás a töréspontban:
[ ( )

( )

]

43

Regression Discontinuity Design
Sharp Regression Discontinuity Design
45
Fuzzy Regression Discontinuity Design
44
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A FRD változatban a kezeléshez jutás valószínűsége a töréspontban nem ugrik zérusról egységnyire,
egységnyinél kisebb az ugrás, s emiatt
(

)

(

)

Ebben az esetben az átlagos kezelési hatás a következő:
[
[

]

[

]

[

]
]

A számláló a kimeneti változó várható értékében a töréspont környezetében bekövetkezett változást, a
nevező pedig a kezelési változó várható értékében a töréspont környezetében bekövetkezett változást
mutatja.
Legyen ( ) a potenciális kezelési státusz adott (x) változó töréspontjának (c) környezetében.
( )
ha i a kezelt csoportba kerül abban az esetben, ha a töréspont éppen x. Feltesszük, hogy
( ) a töréspontban (x = c) x nem növekvő függvénye. Ezzel felszerelkezve, i három típusát különböztethetjük meg. Az elsőbe azok az esetek tartoznak, akik ha eleget tesznek az előírt feltételeknek,
akkor részt vesznek, ha nem tesznek eleget az előírt feltételeknek, akkor nem vesznek részt a programban. Formálisan:
( )
és
( )
. A másodikba azok az esetek, akik
( )
soha nem vesznek részt a programban:
( )
és
Végül a harmadikba
azok, akik mindig részt vesznek a programban:
( )
és
( )
Ekkor
[
[

]

[

]

[

[ ( )

]
]
( )

]

Tehát olyan átlagos kezelési hatásról van szó, amelyet azokra az esetekre értelmezünk, akikre az adott
töréspont ténylegesen hatással van.
A kezelési hatás becslése többféleképpen lehetséges. Egyszerű megoldásnak tűnik két regresszió lefuttatása: egyet a törésponttól balra (alsó index l), egyet a törésponttól jobbra (r) lévő esetekre, s a két
regresszióból kiszámítható az átlagos kezelési hatás. Előzetesen célszerű X átalakítása X – c –vé, ekkor
ugyanis a regressziós konstansok éppen a regressziós függvény töréspontban mért értékét mutatják. Az
első regresszió (X < c):
(

)

,
)

a második regresszió (
(

)

,

ahol fi (i = l, r) közelebbről nem specifikált függvény, hibatag. A kezelési hatás a két egyenlet konstansának különbsége:

Előnyös lehet a töréspont két oldalán elhelyezkedőkre egyesített regresszió lefuttatása:
(

)

,
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[ (
)
(
)
)
(
)]. Ekkor a kezelési hatás sztenahol
, (
derd hibáira nézve is számszerű eredményt kaphatunk. Lineáris esetben, tehát amikor
(

)

(

)

)

(

),

és
(

az egyesített regresszió:
(

)

(

) (

)

DID
A DID (difference in difference) eljárás legegyszerűbb változatában két csoport kimeneti változóit
hasonlítjuk össze két időszakban (időpontban). Az első időpontban egyik csoport tagjai sincsenek kezelve, a második időpontban az egyik csoport átesett a kezelésen (kezelt csoport), a másik csoport
pedig nem (kontrollcsoport). Mind a kezelés előtt, mind a kezelés után megfigyeljük mindkét csoport
kimeneteit. A kezelt csoport átlagos kimeneteiben a két időpont között megfigyelt változásból kivonjuk a nem kezelt csoport átlagos kimeneteiben a két időpont között megfigyelt változást – innen az
eljárás neve: a két csoport kimenetei különbségének a különbségét számítjuk ki. A különbségek különbsége révén egyfelől eltüntetjük a csoportközi különbségekben a második időpontban megfigyelhető különbségeknek azt a részét, ami a két csoport között a kezeléstől függetlenül meglévő (mindkét
időpontban fennálló) különbségekből fakad, másrészt eltüntetjük a kimeneti változóban a két időpont
közötti időbeli változásokból fakadó, a kezeléstől független változások hatását is.
Keresztmetszeti minták esetén a sztenderd eljárás a következő. Az i egyén
{ } csoporthoz tartozik (1 jelöli a kezelt csoportot), és
{ } időszakban figyeljük meg. N elemű (i = 1,…, N) véletlen minta esetén, i csoporthoz tartozása, valamint az időszakok véletlen változóknak tekinthetők.
Először felírjuk az i egyén kezelés nélküli kimenetét ( ( )) meghatározó tényezők egyenletét:
( )
A nem kezelt egyén kimeneti változóját tekintve ebben a modellben három hatást mutatható ki (egyéb
megfigyelt jegyein kívül, amelyek hatását itt elhanyagoljuk): az időkomponens hatása –
időspecifikus hatás, amely mindkét csoportban közös, csoportspecifikus, az időben változatlan hatás,
valamint az egyén nem megfigyelt jellegzetességeinek a hatása. Feltesszük, hogy zérus várható
értékű, továbbá független a csoporthoz tartozástól, végül hogy eloszlása az időtől független (máskép(
)
pen: mindkét időpontban azonos), azaz
Másodszor felírjuk a kezelés esetén előálló kimenet ( ( )) egyenletét:
( )

( )

ahol
( [

[ ( )]

[ ( )]
] [

( [

]).

]

[

])
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Szavakkal: a kontrollcsoport kimeneti változójának átlagos időbeli különbségét kivonjuk a kezelt csoport kimeneti változójának átlagos időbeli különbségéből, és így eltüntetjük a kezeléstől független
közös időbeli hatásokból fakadó esetleges torzítást.
A kezelési hatást ols-sel és a megfigyelt kimenetekre becsülhetjük:
.
itt a csoport- és az időindikátorok interakciója:
A kezelési hatást a kezelt csoport és a
második periódus indikátorváltozói interakciójának az együtthatójaként becsüljük. A becsült átlagos
kezelési hatás ekkor:
̂

(̅

̅ )

(̅

̅ ),

ahol a kalap becsült értékre, a felülvonás átlagra, az első alsó index a csoportra, a második az időpontra utal.
Panelminták esetén, tehát amikor minden egyes egyén esetében két megfigyelésünk van, egyrészt alkalmazhatjuk a fenti eljárást, de ekkor nem használjuk ki a panelmintából adódó többletinformációkat,
másrészt egyéni szinten becsülhetjük meg a kimeneti változók időbeli különbségeit:
. Kézenfekvőnek látszik egy olyan regressziós becslés, amelynek a bal oldalán a kimenetek időbeli különbségei, jobb oldalán a csoportjelző indikátor, valamint az első időpontbeli kimenet változója szerepel,
azaz:
.
3.5. Programértékelés: empirikus példák
A képzési terület hatása a fiatal diplomások munkaerő-piaci sikerességére – propensity score párosítás
Varga (2010) tanulmányában a „Diplomás pályakövetés – országos kutatás 2010” adatfelvétel adatait
felhasználva a 2007-ben végzett diplomások 2009-es munkaerő-piaci helyzetének elemzése révén
egyebek mellett arra keres választ, hogy a diploma képzési területe hogyan befolyásolja a diplomások
munkaerő-piaci sikerességét. A vizsgálat 10 képzési területre terjedt ki: agrár; bölcsészettudomány;
gazdaságtudomány; informatika; jogi és igazgatási; műszaki; orvos- és egészségtudományi; pedagógiai; társadalomtudományi és természettudományi képzési területekre. A mintába 25 felsőoktatási intézményben végzettek kerültek be, a vizsgált képzési területeken képző intézmények szinte teljes körét
bevonták az adatfelvételbe. A minta elemszáma 4507 fő, ez a 2007-ben végzettek nagyjából 10 %-a. A
munkaerő-piaci sikerességet két kimeneti változó jelzi: a megkérdezettek nettó havi keresete, valamint
foglalkoztatási valószínűsége.
A szerző a problémát a POM (RCM) modell keretében tárgyalja. Ennek megfelelően kérdést a következőképpen teszi fel: mekkora keresete, elhelyezkedési esélye volna adott képzési területen végzett
egyénnek, ha más képzési területen végzett volna. A kezelt csoportba adott területen végzett, a kontrollcsoportba pedig a többi képzési területen diplomát szerzett egyének kerülnek. Ha a párosítás mögött meghúzódó alapfeltevést – a kezelt és nem kezelt csoporthoz tartozók eredményváltozóval kapcsolatos átlagos különbségei a megfigyelt változókra kondicionálva a kezelésnek tudhatók be – elfogadjuk, akkor a kezelési hatás párosítási modellek segítségével identifikálható.
A szerző a problémát propensity score alapú párosítási modellekkel vizsgálja. Ehhez először kiszámítja az egyének propensity score-ját (a kezelésbe kerülés valószínűségét). A propensity score-t probit
becslőfüggvénnyel állítja elő, amelynek bal oldalán a kezelési valószínűség, jobb oldalán pedig a következő változók szerepelnek: a diplomás neme; a korcsoportját jelző kétértékű változók (27 évesnél
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fiatalabb, 27-35 éves, vagy 35 évesnél idősebb); apjának és anyjának iskolai végzettségét (a diplomás
14 éves korában) kategória szinten mutató kétértékű változók; egy kétértékű változó, mely azt mutatja, hogy a diplomás szülei, nagyszülei, az adott képzési területen rendelkeznek-e végzettséggel; egy
kétértékű változó, mely azt mutatja, hogy a családnak a diplomás értékelése szerint az átlagosnál jobb
volt-e az anyagi helyzete (a diplomás 14 éves korában); a középiskola típusát mutató kétértékű változók (6 vagy 8 osztályos gimnázium, 4 osztályos gimnázium, szakközépiskola vagy egyéb); egy kétértékű változó, mely azt mutatja, hogy az adott képzést első helyen jelölte-e meg felvételi jelentkezéskor a diplomás; a diplomás lakóhelyének településtípusát kategóriánként mutató kétértékű változók és
egy kétértékű változó, mely azt mutatja, hogy a diplomás az előírt formális képzési idő alatt megszerezte-e a végzettséget.
Másodszor a becsült propensity score alapján minden egyes kezelt egyénhez egy vagy több kontrollcsoporthoz tartozó egyént rendel a legközelebbi szomszéd (nearest neighbour, ATTND) valamint rétegzett párosítási (stratification method, ATTS) módszerrel. A becslőfüggvényt a tanulmány nem írja
le pontosan, de nagyon valószínű, hogy az első esetben a propensity score-ok szerinti sorbarendezés
utáni párosításról, a második esetben pedig a propensity score-ok szerinti particionálásról van szó.
Az eredmények az alábbi két táblázatban láthatók. A csillaggal jelölt értékek legalább p =0.05 szinten
szignifikánsnak tekinthetők, a hatások százalékos előnyként/hátrányként értendők (0.2 például 20%).
A képzési terület hatása az adott képzési területen végzettek keresetére
Kezelés

Referencia csoport

Párosítási
módszer

Agrár

Bölcsész
Gazdasági
Informatikai
Jogi
Műszaki
Orvosi
Pedagógiai
Társadalomtudományi
Természettudományi

atts
(Stratification
method)

Agrár
Gazdasági
Informatikai
Jogi
Műszaki
Orvosi
Pedagógiai
Társadalomtudományi
Természettudományi
Agrár
Bölcsész
Informatikai
Jogi
Műszaki
Orvosi
Pedagógiai
Társadalomtudományi
Természettudományi

Bölcsész

Gazdasági

Ke- Kontroll ATT
zelt száma
szá
ma
89 707
-0.116

t

attnd
(Nearest
Neighbour
Matching)

89

508

-0.113

1.491

atts

111 934

-0.087

-1.886

attnd

111 571

-0.100*

-2.018

atts

158 734

0.215*

4.933

attnd

158 550

0.224*

4.531

-1.602
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Agrár
Bölcsész
Informatikai
Jogi
Műszaki
Orvosi
Pedagógiai
Társadalomtudományi
Természettudományi
Jogi
Agrár
Bölcsész
Gazdasági
Informatikai
Műszaki
Orvosi
Pedagógiai
Társadalomtudományi
Természettudományi
Műszaki
Agrár
Bölcsész
Gazdasági
Informatikai
Jogi
Orvosi
Pedagógiai
Társadalomtudományi
Természettudományi
Orvosi
Agrár
Bölcsész
Gazdasági
Informatikai
Jogi
Műszaki
Pedagógiai
Társadalomtudományi
Természettudományi
Pedagógiai
Agrár
Bölcsész
Gazdasági
Informatikai
Jogi
Műszaki
Orvosi
Társadalomtudományi
Természettudományi
Társadalomtu- Agrár
dományi
Bölcsész
Gazdasági
Informatikai
Jogi
Műszaki
Orvosi
Pedagógiai
Társadalomtudományi
Természettudományi
Informatikai

atts

138 899

0.152

1.152

attnd

138 364

0.155

0.686

atts

99

785

0.184*

3.049

attnd

99

387

0.149*

2.166

atts

73

875

0.066

1.233

attnd

73

568

0.018

0.281

atts

73

726

-0.065

-1.318

attnd

73

548

-0.149

-1.697

atts

165 725

-0.142*

-4.462

attnd

165 587

-0.147*

-4.327

atts

180 737

-0.097*

-3.087

attnd

180 572

-0.065

-1.894
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Természettudományi

Agrár
atts
Bölcsész
Gazdasági
Informatikai
Jogi
attnd
Műszaki
Orvosi
Pedagógiai
Társadalomtudományi
Természettudományi

98

871

-0.115

-1.377

98

210

-0.181*

-3.054

A képzési terület hatása az adott képzési területen végzettek foglalkoztatottsági valószínűségére
Kezelés

Referencia csoport

Agrár

Bölcsész
Gazdasági
Informatikai
Jogi
Műszaki
Orvosi
Pedagógiai
Társadalomtudományi
Természettudományi
Agrár
Gazdasági
Informatikai
Jogi
Műszaki
Orvosi
Pedagógiai
Társadalomtudományi
Természettudományi
Agrár
Bölcsész
Informatikai
Jogi
Műszaki
Orvosi
Pedagógiai
Társadalomtudományi
Természettudományi
Agrár
Bölcsész
Informatikai
Jogi
Műszaki
Orvosi
Pedagógiai
Társadalomtudományi
Természettudományi

Bölcsész

Gazdasági

Informatikai

Kontroll ATT
száma
707
0.105*

t

atts

Kezelt
száma
89

attnd

89

508

0.149*

4.165

atts

111

934

-0.068

-1.791

attnd

111

571

-0.084*

-2.016

atts

158

734

-0.026

-0.880

attnd

158

550

-0.021

-0.599

atts

138

899

0.028

0.677

attnd

138

364

-0.039

-0.733

3.622
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Agrár
Bölcsész
Gazdasági
Informatikai
Műszaki
Orvosi
Pedagógiai
Társadalomtudományi
Természettudományi
Műszaki
Agrár
Bölcsész
Gazdasági
Informatikai
Jogi
Orvosi
Pedagógiai
Társadalomtudományi
Természettudományi
Orvosi
Agrár
Bölcsész
Gazdasági
Informatikai
Jogi
Műszaki
Pedagógiai
Társadalomtudományi
Természettudományi
Pedagógiai
Agrár
Bölcsész
Gazdasági
Informatikai
Jogi
Műszaki
Orvosi
Társadalomtudományi
Természettudományi
Társadalom- Agrár
tudományi
Bölcsész
Gazdasági
Informatikai
Jogi
Műszaki
Orvosi
Pedagógiai
Társadalomtudományi
Természettudományi
TermészetAgrár
tudományi
Bölcsész
Gazdasági
Informatikai
Jogi

atts

99

785

0.025

0.661

attnd

99

387

0.017

0.374

atts

73

875

0.028

(0.786)

attnd

73

568

0.037

0.911

atts

73

726

0.060

1.995

attnd

73

548

0.051

1.631

atts

165

725

-0.063*

-2.011

attnd

165

587

-0.078*

-2.381

atts

180

737

0.027

1.137

attnd

180

572

0.037

1.434

atts

98

871

-0.020

0.987
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Jogi
Műszaki
Orvosi
Pedagógiai
Társadalomtudományi
Természettudományi

attnd

98

210

-0.012

-0.179

A szerző az eredményeket a következőkben foglalja össze: a képzési területek hatásának vizsgálata azt
mutatja, hogy csak néhány képzési területnek volt szignifikáns hatása a fiatal diplomások keresetére és
foglalkoztatási valószínűségére. Csak e képzési területeken végzettek kerestek többet/kevesebbet, mint
kerestek volna, ha más képzési területeken folytatnak tanulmányokat, a többi területen a kereseti különbségek a diplomások egyéb jellemzőihez és nem diplomájuk tudományterületéhez köthetők. Néhány esetben csak az egyik és nem mindkét párosítási módszer esetében volt szignifikáns a hatás: ezek
a hatások bizonytalanok.
A gazdasági képzési területen végzettek 21-22, a jogi képzési területen végzettek pedig 15-19 százalékkal kerestek többet, mint kerestek volna, ha tanulmányaikat egyéb területen folytatják. E két képzési területen végzettek foglalkoztatási valószínűségét ugyanakkor nem változtatta meg, hogy ezeken a
képzési területeken végeztek. A bölcsész, társadalomtudományi és természettudományi képzési terület
hatását csak az egyik párosítási módszerrel lehetett kimutatni, a társadalomtudományi képzési területen végzettek 10, a természettudományi képzési területen végzettek 18 százalékkal alacsonyabb keresettel voltak kénytelenek beérni, mint ha más képzési területet választottak volna. A bölcsész szakokon
végzettek 10 százalékkal kerestek kevesebbet, mint ha egyéb szakokon tanultak volna, és foglalkoztatási valószínűségük is 8 százalékkal kisebb volt. A legkedvezőtlenebb hatása a pedagógiai képzési
területnek van a diplomások munkaerő-piaci sikerességére. Mindkét párosítási módszer szerint 14
százalékkal alacsonyabb a keresetük, mint lett volna egyéb tanulmányok esetén, és foglalkoztatási
valószínűségük is 6-8 százalékkal alacsonyabb, mint lett volna egyéb végzettséggel. Az agrár képzési
terület javítja az itt végzett diplomások foglalkoztatási valószínűségét. Sem az informatikai, sem a
műszaki képzési terület esetében nem találtunk szignifikáns hatást, holott az egyszerű összehasonlítás
azt mutatja, hogy az ezeken a képzési területeken végzetteknek az átlagosnál magasabb a keresetük.
Úgy tűnik, a magasabb kereset nem a képzési területen folytatott tanulmányaiknak köszönhetőek, hanem egyéb jellemzőikhez, képességeikhez köthetők.
Az ÁFSZ modernizációjának hatása az elhelyezkedésre – DID alkalmazásával
Cseres-Gergely és Scharle (2010) az Állami Foglalkoztatási Szolgálat kétezres években a HEFOP 1.2.
program keretében lezajlott modernizációjának a regisztrált munkanélküliek elhelyezkedésére gyakorolt hatását vizsgálják kirendeltségi szintű adatokon a 2004-2008 közötti időszakban.
A modernizációs program az összes munkaügyi kirendeltség bizonyos hányadát érintette, e kirendeltségek kerülnek a kezelt, a többi kirendeltség pedig a kontrollcsoportba. A kirendeltségek hatékonyságát mérő egyenlet:

Hat it    t   i  ti  Xit   fi  it
ahol a megfigyelési egység egy kirendeltség (i) adatai egy időpontban (t), HATit a hatékonyságot mérő
változó, α konstans, t az idő múlását mérő változó (esetünkben: 0 és 1), pi a programban való részvételt mutató változó (értéke 0 vagy 1, időben nem változik), Xit a kirendeltségek közötti, adott időpontban tapasztalható különbségeket magyarázó, megfigyelhető jellemzők.
A nem megfigyelhető jellemzők két fajtáját különböztetik meg: fi jelzi a megfigyelt jellemzőkkel öszszefüggőeket (azok hatását befolyásolókat), εit pedig minden olyan tényezőt magában foglal, ami
ugyan hatást gyakorol HATit -re, de nem függ össze a megfigyelt jellemzőkkel, így azok hatását nem
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befolyásolja. A fenti egyenlet közvetlen becslése a DID eljárás alkalmazásának egyik legegyszerűbb
formája. A becslés eredményeként előálló τ szám azt jelzi, hogy ha eltekintünk a kirendeltségek működési feltételeiben fennálló, az Xit változó által megjelenített különbségektől, valamint a program
hatásától, akkor milyen mértékben nőtt a kirendeltségek hatékonysága. A π együttható azt méri, hogy
a programban résztvevő és részt nem vevő kirendeltségek hatékonyságában milyen eltérés volt tapasztalható a kezdeti időszakban, ha a fenti összetételhatásoktól eltekintünk. Végül a δ együttható azt,
amelyik a DID logika alapján a program hatását méri e korábbi két hatástól megtisztítva.
Bár az egyenlet a fenti formájában is megbecsülhető lenne, a meg nem figyelhető, ugyanakkor a kirendeltségi szinten adott tényezőket magában foglaló fi tényező feltételezhető jelenléte miatt érdemes
annak a két vizsgált időszak közötti különbségét venni. Az ilyen formában átalakított egyenlet a következő:

Hat it    i  Xit   it
Látható, hogy a kívánt δ együttható innen is megbecsülhető, a DID ötlet pedig a fenti alapegyenletnél
tisztábban is jelenik meg. A megközelítés sajátossága, hogy kizárólag a változásokra koncentrál, a
hatékonyság szintjének becslésére ezért nem alkalmas.
A DID módszerrel két időpont közötti változások hasonlíthatók össze. Mivel a modernizációs program
2004.-ben kezdődött, a gazdasági válság munkapiaci hatásai 2008 második felében már érzékelhetők
voltak, ezért az összevetésre 2004 és 2008 első fele adódik. Emiatt csak nagyon rövid távú változások
(programhatások) azonosíthatók. A becslés hatásosságának növelése és a szezonális hatások tompítása
érdekében azt nem egy hónap adatain, hanem az érintett év első félévének minden hónapjára vonatkozó adatain végzik el. Ennek eredményeként minden kirendeltség hatszor jelenik meg az adatbázisban,
ezért az esetek bekerülésének függetlensége (egyszerű ols-feltétel) sérül. A problémát a becslés pontosságának kiszámításakor figyelembe kell venni - klaszterezett standard hibákat számolnak. A DID
becslés az egyes hónapokra vonatkozó becslés átlaga lesz. További gond, hogy az aggregálás miatt
(kirendeltségű szintű egyéni adatokkal dolgoznak) heteroszkedaszticitás léphet fel, amit súlyozással
kezelnek.
A kimeneti változó a nem támogatott („nyílt piaci”) foglalkoztatásba történő kilépés – kirendeltségi
arányok. A változóval kapcsolatos probléma, hogy a munkanélküli ellátásra nem jogosultak és az ellátási jogosultságot kimerítők nem feltétlenül motiváltak arra, hogy az állásba lépést közöljék a szervezettel. Ha nem közlik: három hónapig nem léphetnek vissza a regisztráltak közé. Kérdés, ez mennyire
erős szankció (nem tudjuk). A becslés négy specifikációban készül el, amelyek a magyarázó változókban különböznek egymástól. Az első specifikációban jobb oldalon csak a kezelési változó szerepel, a
másodikban emellett a megfigyelés hónapjainak dummy változói is megjelennek, a harmadik specifikációban az előbbieket kiegészíti néhány személyes jellemző (életkor, iskolai végzettség, pályakezdő,
megváltozott munkaképesség dummy), végül a negyedikbe kistérségi és települési változók is szerepelnek. Az egyenleteket ols-sel becslik. Az eredmények az alábbi táblázatban láthatók.

A DID OLS (differencia) regressziók eredménye különféle specifikációkban

HEFOP 1.2
résztvevő
15-25 évesek aránya
50+ korúak aránya
Érettségi nélküliek aránya

(1)
0,0027
0,157

(2)
0,00274
0,158

(3)
0,00365**
0,0301
-0,000317
0,686
0,000202
0,708
0,000549
0,362

(4)
0,00252
0,136
-0,000177
0,817
-7,82e-05
0,868
0,000549
0,348
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Diplomások aránya

0,00432***
0,000769
-0,00184***
0,00222
-0,00114*
0,0659

Pályakezdők aránya
Megváltozott munkaképességűek aránya
Regisztrált munkanélküli/15-65 éves
SZJA/adózó (2008-as árakon)
Lakásépítés/lakos
Vállalkozás/lakos
Nonprofit szervezet/lakos
Bölcsődések aránya (0-2 éves)
Nettó odavándorlás/lakos
Időszak: február
Időszak: március
Időszak: április
Időszak: május
Időszak: június
Konstans
Megfigyelések száma
R2

0,00829***
1,29e-09
948
0,005

0,00449***
0,00263
0,00884***
8,67e-08
-0,00633***
4,23e-05
-0,0123***
0
0,00425***
0,000484
0,00830***
2,43e-10
948
0,148

0,00458***
0,00250
0,00905***
8,27e-08
-0,00661***
4,23e-05
-0,0130***
0
0,00338**
0,0217
0,00773***
0,000319
948
0,230

0,00382***
0,00509
-0,00177***
0,00334

-0,00795
0,362
5,45e-05
0,495
-0,222
0,640
-0,0122
0,255
1,927
0,180
-0,0299
0,522
0,311*
0,0764
0,00457***
0,00257
0,00896***
1,03e-07
-0,00661***
5,14e-05
-0,0129***
0
0,00349**
0,0156
0,00658
0,115
948
0,241

Mint látjuk, szignifikáns programhatást (kezelési hatást) a harmadik specifikáció esetében találnak. A
nyers adatok alapján a kontrollcsoportban a résztvevő kirendeltségek esetében 3,86 százalékról négy
év alatt a program hatásától függetlenül is 4,91 százalékra – tehát mintegy 1,05 százalékponttal, szemben a kontroll-csoport 0,82 százalékpontjával – emelkedett kilépési esély változásában 0,36 százalékpontra, a változás harmadára becsülhető a program hatása. Ez a 2008-as mintegy 440 ezres átlagos
regisztrált létszámhoz viszonyítva azt jelenti, hogy minden hónapban a teljes létszám mintegy 5 százalékából, 19 ezer regisztrált munkanélküliből lesz a nyílt piacon dolgozó foglalkoztatott, akikből mintegy 1440 azért tud elhelyezkedni, mert a program intézkedései életbe léptek.
3.6. Programértékelés: empirikus eredmények
A különböző munkaerő-piaci programok hatásának értékelése valamikor a nyolcvanas években kezdődött, s az elmúlt két évtizedben soktucatnyi munka látott napvilágot, amelyek különféle programokat, eltérő módszerekkel, időtávon és megközelítésben elemeztek. Itt csak a mikroökonometriai szemléletű vizsgálódásokra, és csupán néhány összefoglaló tanulmányban összegyűjtött empirikus eredményre térünk ki.
A kilencvenes évek kutatásainak eredményeit Meager, Evans (1998), Dar, Tzannatos, Zafiris (1999),
Fretwell, Benus, O’Leary (1999) és Betchermann, Olivas és Dar (2004) tanumányai foglalják össze.
Meager, Evans (1998) mintegy 100, az OECD országokban, a nyolcvanas évek második és a kilencvenes évek első felében készült programértékelő tanulmányt tekint át. Címéből kikövetkeztethetően a
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tartósan munkanélküliekre koncentrálna, de valójában az áttekintett munkák és pogramok nem csupán
erre a csoportra szorítkoznak. A szerzők 5 tágabb kategóriában tárgyalják a programokat (munkáltatóknak nyújtott támogatások, munkahelyteremtő programok, képzés, személyre szabott szolgáltatások,
vállalkozóvá válást támogató programok).46
A tartósan munkanélküliek alkalmazása céljából munkáltatóknak nyújtott támogatások relatíve költségesek mind az egy résztvevőre, mind az egy létrehozott munkahelyre vetítve; jelentős a holtteherveszteség, valamint – különösen nagyméretű program esetén – a kiszorítási hatás; egyes sémákban
jelentős a helyettesítési hatás is (inkább tartósan munkanélkülieket foglalkoztatnak, mint rövidebb
munkanélküliségi időtartammal rendelkezőket).
A munkahelyteremtés többségében közmunka. Az ilyen programok hatása vegyes. Egyes, főként
nagyméretű programok esetében jelentős a kiszorítási hatás (a program normál munkahelyeket szüntet
meg), másfelől egyes országokban (Ausztria, Írország, Hollandia) a foglalkoztatási hatás szignifikáns
és pozitív.
A képzési programok számos esetben kevés hatással vannak a résztvevők foglalkoztatási és kereseti
kilátásaira. Ugyanakkor célszerű megjegyezni, hogy a hatásokat általában közvetlenül a programból
történő kilépés után mérték, tehát nagyon rövid távú hatásokról van szó, ami nem teszi lehetővé nagyon határozott következtetések levonását.
A tartósan munkanélküli egyéneknek nyújtott személyre szabott szolgáltatások olyan eszközök, amelyek a munkanélkülit közvetlenül segítik abban, hogy megtalálja a számára megfelelő állást – tanácsadás, munka- és pályatanácsadás, álláskeresési segítség, rövid tréning, stb. Ezek az eszközök relatíve
olcsók, ezért gyorsan terjednek. Az ilyen, többé vagy kevésbé személyre szabott, eszközök alkalmazása egyebeesett a korai cselekvés és azonosítás, valamint a munkakereséssel összefüggő szankciók és
ellenőrzés erősödésével. Az eszköz hatásai többnyire nem szignifikánsak, s azokban a programokban,
ahol szignifikáns pozitív foglalkoztatási hatás kimutatható, ott is rövid távon hat, hosszabb távon a
hatás megszűnik vagy elhanyagolható lesz.
A vállalkozóvá válást támogató sémák általában nem a tartósan munkanélküliekre szabott eszközök. A
munkanélküliek leghátrányosabb helyzetű csoportjai általában szignifikánsan alulreprezentáltak ezekben a programokban. A holtteher-hatás jelentős, ezek a cégek többnyire az alacsony nyereségű, szolgáltatási szektorban helyezkednek el, s bizonyos kutatások arra utalnak, hogy a kiszorítási hatás sem
jelentéktelen.
Dar, Tzannatos, Zafiris (1999) mintegy 100 kutatást tekint át, amelyek főként az USA-ban, Kanadában,
az Egyesült Királyságban, Svédországban és Németországban folyó programokat érintenek, de szerepelnek magyar, lengyel, cseh, török és mexikói eredmények is. A szerzők hétféle aktív program hatását vizsgálják: közmunka, munkakeresési támogatás, tartósan munkanélküliek képzése, tömeges elbocsátások utáni átképzés, fiatalok képzése, mikrovállalkozások alapításának támogatása, bértámogatás.
A legfontosabb empirikus eredményeket a következőkben összegzik.
A közmunka a leghátrányosabb helyzetű csoportok segítésére alkalmas. Nem alkalmas viszont arra,
hogy az egyéneket kivezesse a munkanélküliségből. A programok résztvevői kisebb eséllyel képesek
nem támogatott munkahelyen elhelyezkedni, továbbá kevesebbet keresnek, mint a kontrollcsoporthoz
tartozó egyének.
A munkakeresési támogatásnak pozitív hatása van, és rendszerint költséghatékony a többi aktív eszközhöz képest. A pozitív hatást mutató programokat ugyanakkor általában a gazdaság felívelő szakaszában vezették be. Az adott program nem javítja érzékelhetően a fiatalok elhelyezkedését és béreit.

46

Valójában több eszközről van szó, a kihagyottak esetében azonban egyetlen értékelő tanulmány sem született.
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A tartósan munkanélküliek képzési programjai hasznosak lehetnek, amikor a gazdaság állapota javul.
Kisméretű, jól célzott munkahelyi képzések produkálják a legjobb eredményeket. Ugyanakkor a programok költséghatékonysága általában kiábrándító, elhelyezkedési esélyben és várható, elhelyezkedéskori bérben mérve e képzési progamok nem eredményesebbek, mint a munkakeresési támogatások.
A tömegesen elbocsátott egyének átképzési programjai rendszerint csekély pozitív hatást mutatnak,
viszont drágábbak és nem hatékonyabbak, mint a munkakeresési támogatás. A fiatalok képzési programjai általában sem az elhelyezkedési esélyt, sem a képzés utáni bért nem javítják. A programok
megtérülési rátája pedig rendszerint negatív.
A mikrovállalkozásokat támogató programokat a munkanélküliek csekély hányada veszi igénybe, a
holtteher- és a kiszorítási hatás jelentős. A vállalkozások jelentős része nem sikeres. A nőket és idősebbeket megcélzó programok sikerességének valószínűsége magasabb.
Valószínűtlen, hogy a bértámogatások hatása pozitív. Jelentős a holtteher- és a helyettesítési hatás, s a
résztvevők bér és foglalkoztatási kimenetei negatívak a kontrollcsoport kimeneteihez viszonyítva.
Gondos célzás enyhítheti, de nem küszöböli ki a negatív hatásokat, továbbá erőteljes ellenőrzés szükséges a programmal kapcsolatos visszaélések kiszűrésére.
Fretwell, Benus, O’Leary (1999) egy a Világbank által négy országban (Csehország, Lengyelország,
Magyarország, Törökország) folytatott kutatás eredményeit összegzi, amely a nettó foglalkoztatási és
kereseti hatást mérte öt aktív program esetében: képzés, közmunka, bértámogatás, vállalkozóvá válás
támogatása, foglalkozatást elősegítő szolgáltatások. A képzés foglalkoztatásra és keresetre gyakorolt
hatása általában kicsi, de pozitív – kivéve Törökországot, ahol az eredmény nem szignifikáns vagy
negatív. A közmunka hatását három országban vizsgálták (Cseh-, Lengyel-, magyarország). Az eredmény: negatív hatás mind a foglalkoztatásra, mind a keresetre. A bértámogatás hatása Lengyelországban pozitív és tartós, Csehországban e programnak nincs tartós hatása, Magyarországon és Törökországban pedig negatív programhatást mértek. A vállalkozóvá válás támogatásának foglalkoztatásra
gyakorolt hatása pozitív és tartós két országban, a keresetekre nézve Lengyelországban pozitív, Magyarországon negatív hatást tapasztaltak. A foglalkoztatást segítő szolgáltatások igénybevétele javítja
az egyének elhelyezkedési esélyeit Törökországban, ilyen hatás azonban a többi országban nem mutatható ki.
Betchermann, Olivas és Dar (2004) az elemzésbe részben beépítik Dar, Tzannatos, Zafiris (1999)
eredményeit (72 tanulmány), és hozzáadnak újabb 87 tanulmányt. A tanulmányban tárgyalt újabb
munkák eredményei alapvetően megerősítik a korábbi értékeléseket. A szerzők a következő eszközöket tárgyalják: foglalkoztatást elősegítő szolgáltatások, munkanélküliek képzése, tömeges elbocsátásban érintettek átképzése, fiatalok képzése, bér/foglalkoztatási támogatások, közmunka, mikrovállalkozások/vállalkozóvá válás támogatása.
A foglalkoztatást segítő szolgáltatások általában pozitív hatással vannak a foglalkoztatásra és a keresetekre a fejlett és átmeneti országokban. A fejlődő országokra nézve kevés eredmény áll rendelkezésre.
Az eszköz relatíve olcsó. E programok akkor fejtik ki leginkább pozitív hatásukat, ha a gazdaság felívelőben van, elégtelen munkakereslet korlátozza a programhatást.
A munkanélküliek képzési programjai a fejlett országokban általában pozitív hatással vannak a foglalkoztatásra, nincs általános hatásuk a keresetre, az átmeneti országokban általában mindkét hatás pozitív, a fejlődő országokban pozitív hatások nem mutathatók ki, de a vizsgálódások száma kicsi. Az
eszköz hatásosabb, ha munka melletti képzéssel párosul. A nőknél a pozitív hatások erőteljesebbek,
mint a férfiaknál. Az eszköz hatásosabb gazdasági felendülés idején.
A tömeges elbocsátásban érintettek átképzése olyan eszköz, aminek gyakran nincs pozitív hatása a
foglalkoztatásra és a keresetekre. Kevés az értékelés az átmeneti és a fejlődő országokra nézve. Az
eszköz hatásosabb, ha integrált képzés keretében és foglalkoztatást segítő szolgáltatásokkal kombinálva működik.
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A fiatalok képzési programjai a fejlett országokban általában igen erőteljes negatív hatást mutatnak
mind a foglalkoztatásra, mind a keresetekre. Noha kevés kutatási eredmény áll rendelkezésre, a fejlődő
országokban (Latin Amerika) pozitív hatások láthatók. Az átmeneti országokra nézve nincsenek értékelhető eredmények. A fiatalok munkanélkülisége hatékonyabban kezelhető, ha foglalkoztatást segítő,
alapvető készségek elsajátítását célzó oktatási és egyéb szolgáltatásokkal jár együtt. Sikeres programok intenzív szolgáltatásokat követelnek meg, ezért költségesek.
A bér/foglalkoztatási támogatások a fejlett és az átmeneti gazdaságokban negatív hatással vannak a
foglalkoztatásra és a keresetekre. A fejlődő országokra kevés kutatás áll rendelkezésre. Az eszköz
hatásosabb, ha képzéssel jár együtt. A holtteher- és a kiszorítási hatás valószínűleg jelentős.
A közmunka hatása általában negatív a foglalkoztatásra és a keresetekre mind a fejlett, mind az átmeneti országokban. Noha használata széleskörű, az eszköz hatásáról kevés az információ a fejlődő országokból. A szegények számára rövid távú jövedelembiztosítáként működhet, de a jövőbeni munkaerő-piaci kilátásokat nem javítja.
A mikrovállalkozások/vállalkozóvá válás támogatása esetében kevés az értékelő kutatás, ezért a hatása
nehezen határozható meg. Az eszközt általában igen kevesen veszik igénybe. Vannak bizonyos jelek,
amik arra utalnak, hogy idősebb és képzettebb munkavállalók esetében a hatás pozitív.
A kétezres évek közepén a programértékelő kutatások eredményeit egy uniós program keretében
Kluve et al (2005) gyűjtötte össze, majd egy összefoglaló tanulmányban (Kulve 2006), valamint kötetben is publikálta (Kluve et al 2007). Ezeket a hatásvizsgálatokat is magában foglalja Card, Kluve,
Weber (2010) metaelemzése, amely a témában (ismereteim szerint) a létező legfrissebb és meglehetősen átfogó vizsgálódás. A tanulmány 97, 1995 és 2007 között született programértékelő munka eredményeit összegzi. A becslések mintegy fele rövid (egy évvel a program lezáródása után), közép- (két
év) és hosszú távú (három és több év) programhatásokat egyaránt tartalmaz. A becsült hatásokat három csoportra osztották: szignifikáns negatív, szignifikáns pozitív, nem szignifikáns. A következő
aktív eszközöket vizsgálták: osztálytermi és munka melletti képzés; foglalkoztatást segítő szolgáltatások és a keresés elmulasztásával kapcsolatos szankciók, támogatott magánszektorbeli foglalkoztatás,
támogatott közszektorbeli foglalkoztatás (közmunka). A foglalkoztatási támogatások közül csak az
egyéni szintűeket vizsgálták (kizárták tehát az ún. vállalati szintű támogatásokat, amelyekben a munkáltatók választhatják ki, hogy melyik munkanélküli jusson hozzá a támogatáshoz). Csak időben korlátozott eszközöket vontak be az értékelésbe, azaz nem vizsgálták az ún. nyitott végűeket, amilyen
például egy tanulmányi öszöndíj vagy bizonyos gyerekelhelyezési támogatások.
A becsült programhatások előjele és szignifikanciája

A becslések százalékaránya aszerint,
hogy a programhatás

1. Rövid távú hatások (~12 hónappal a program befejezése után)
Összminta (N=184)
Ausztria, Németország, Svájc (N=59)
Északi országok (N=50)
Angolszász országok (N=18)
Kimeneti mutató = A foglalkoztatás valószínűsége (N=79)
A medián hatás mértéke (a foglalkoztatás valószínűsége) (N=76)
2. Középtávú hatások (~24 hónappal a program befejezése után)

Szignifikáns Nem szigés pozitív
nifikáns

Szignifikáns
és negatív

39,1
28,8
46,0
66,7

36,4
40,7
30,0
16,7

24,5
30,5
24,0
16,6

25,3
0,21

41,7
0,01

33,0
-0,21

142

Összminta (N=108)
Ausztria, Németország, Svájc (N=45)
Északi országok (N=24)
Angolszász országok (N=15)
Kimeneti mutató = A foglalkoztatás valószínűsége (N=66)
A medián hatás mértéke (a foglalkoztatás valószínűsége) (N=59)

45,4
44,4
37,5
66,7
39,4
0,29

44,4
44,4
50,0
33,3
47,0
0,03

10,2
11,2
12,5
0,0
13,6
-0,20

3. Hosszú távú hatások (36+ hónappal a program befejezése után)
Összminta (N=51)
Ausztria, Németország, Svájc (N=23)
Északi országok (N=15)
Angolszász országok (N=11)

52,9
60,9
40,0
45,5

41,1
39,1
46,7
45,5

6,0
0,0
13,3
9,0

Északi országok: Dánia, Finnország, Norvégia, Svédország; angolszász országok: Ausztrália, Egyesült
Királyság, Kanada, Új Zéland, USA
A hatás mértéke = a becsült programhatás osztva a kontrollcsoport kimenetének szórásával
Forrás: Card, Kluve, Weber (2010) Table 5
A fenti táblázatban a háromféle programhatás (szignifikáns és pozitív, nem szignifikáns és szignifikáns és negatív) megoszlása szerepel a program időtávja (rövid, közép- és hosszú táv), valamint
országcsoportok (Ausztria, Németország és Svájc; Északi országok; Angolszász országok) szerint. A
rövid és a középtávú programoknál külön kiemelik azokat az eszközöket, amelyeknél a kimeneti mutató a foglalkoztatás valószínűsége, és ezekre a programokra kiszámítják a medián hatás mértékét (effect
size), ami nem más, mint a becsült programhatás és a kontrollcsoport kimeneti változója szórásának a
hányadosa. A táblázatból a már ismert kép bontakozik ki, a becslések eredményei vegyesek, sok a nem
szignifikáns és negatív programhatás. A medián programhatás mértéke nem szignifikáns becslések
esetén zérus körüli, a negatív és a pozitív hatások nagysága pedig közel azonos a két (negatív és pozitív becslést produkáló) csoportban. A szignifikáns és pozitív hatások aránya ugyanakkor valamivel
nagyobb a szignifikáns és negatív hatásoknál már a rövid távú kimenetek esetében is, a közép- és a
hosszú távú programhatásokat szemlélve pedig további eltolódásokat látunk a pozitív becslések javára.
A szerzők azt is megállapítják, hogy ha az itt vizsgált programok hatásait összevetik a korábbi (a
nyolvanas években elemzett) programhatásokkal, akkor lényegében nem találnak különbséget a programok hatásosságát illetően, ami arrra utal, hogy az időben a programok hatásossága nem javul.
Többváltozós módszerekkel is megvizsgálták a programhatásokat, hogy egyfelől az egyes programok,
másfelől a programokban szereplők egyéni jellemzők hatásait, illetve a hatások eltéréseit azonosítsák.
Az oktatási programok – legalább is rövid távon – kevésbé sikeresek, mint az ún. kombinált programok, miközben a foglalkoztatást segítő szolgáltatások valamelyest sikeresebbnek tűnnek. A legkevésbé sikeres program a közmunka – ami egybecseng a korábbi értékelésekkel. A nemek szerinti különbségek sohasem szignifikánsak, továbbá a rövid távú és a hosszabb programok eltérő sikeressége sem
tűnik bizonyítottnak.
A témában számos egyéb kutatás is folyt. A magyar irodalmat Kézdi (2004), Hudomiet és Kézdi
(2007) és (2008) képviseli. Az átmeneti gazdaságokról lásd még Lehmann és Kluve (2008).
4. Minimálbér
A minimálbér – részben elterjedtsége, részben a minimálbérrendszerek sokfélesége, részben a beavatkozások elméletileg is megfogalmazható, esetlegesen erőteljes hatásai miatt – a munkagazdaságtan
egyik fontos témája. A fejezetben először röviden körvonalazzuk a minimálbér modellezésével kapcsolatos elméleti megfontolásokat, másodszor egy magyar empirikus példát mutatunk be, amely konkrét minimálbér-emelések hatásait igen sokoldalúan elemzi, végül ismertetjük a minimálbér-emelések
foglalkoztatásra gyakorolt hatásával foglalkozó irodalom legfontosabb empirikus eredményeit.
4.1. Elméleti megfontolások
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A minimálbér foglalkoztatásra, illetve munkanélküliségre gyakorolt hatása a közgazdaságtan egyik
igen régóta elemzett, fontos és szakpolitikailag releváns kérdése. A minimálbér hatásainak nincsen
egyetlen elfogadott elméleti modellje, az elemzők sokféle megközelítést használnak. Egy lehetséges
megközelítésben a hagyományos piacszerkezetek közül a tökéletes-versenyző vagy a monopszonisztikus munkaerőpiac modelljét elemzik. Az előbbiben a minimálbér emelése egyértelműen
csökkenti a foglalkoztatás szintjét, az utóbbiban lehetséges, hogy a minimálbér emelkedése csökkentse,
illetve növelje a foglalkoztatás szintjét attól függően, hogy a piaci bér és az emelkedő minimálbér
között mekkora a különbség. A probléma grafikus eszközökkel megjelenített alapfokú tankönyvi modelljeiből az a következtetés adódik, hogy vagy – tökéletes verseny mellett - mindig negatív a foglalkoztatási hatás, vagy - munkaerő-piaci monopszónium esetén - kis minimálbér-emelésnek lehet
foglalkoztatásnövelő hatása, egyébként ott is csökken a foglalkoztatási szint. Egy másik megközelítésben a keresési vagy keresési-illeszkedési modell valamelyik változatát használják, s a különböző modellváltozatok, különböző paraméterek mellett negatív, pozitív vagy zérus foglalkoztatási hatást generálnak. Garloff (2008) keresési modellekkel foglalkozó összefoglaló tanulmányában meggyőzően mutatja meg, hogy egyes modellekben a minimálbér emelése nem csökkenti (éppenséggel növelheti is) a
vállalatok foglalkoztatási szintjét. Például akkor, ha egyrészt a (potenciális) munkavállalók keresési
intenzitása (erőfeszítése) a magasabb bérajánlatok következtében nő, s ezáltal az üres álláshelyek betöltése gyorsabb lesz, másrészt ha a minimálbér emelése nem teszi veszteségessé a vállalatot, csupán a
keresési súrlódásból fakadó járadék újraelosztása következik be a munkavállalók javára, tehát a vállalat alacsonyabb profit és nem csökkenő munkahelyszám mellett működik tovább. Hasonlóképpen, ha a
problémát valamely hatékonyságibér-modellben vizsgálják, akkor a hatások nem egyértelműek. Basu Felkey (2008) például fejlődő országokra kidolgozott hatékonyságibér-modelleket elemezve és továbbfejlesztve azt találták, hogy többféle munkanélküliségi egyensúly létezik, s vannak olyan egyensúlyok, amelyekben a magasabb minimálbér csökkenti a munkanélküliséget. Ez az eredmény egyszerű
erőfeszítésmodellben is előállítható, amennyiben a minimálbér-emelés folytán előálló vállalati bérajánlat-emelés hatására a vállalat a korábbinál termelékenyebb munkavállalókat képes felvenni, s ekkor magasabb bérekhez nem feltétlenül társul alacsonyabb foglalkoztatás. Formálisan arról van szó,
hogy a magasabb bérajánlat mellett a vállalatot a korábbinál termelékenyebb munkavállalók választják, így bizonyos technológiai feltevések mellett nagyobb számú munkavállaló felvétele esetén teljesül
a foglalkoztatás elsőrendű optimumfeltétele.
A minimálbér foglalkoztatásra és munkanélküliségre gyakorolt hatása tehát jobbára empirikus kérdés,
s az empirikusan mindig tökéletlen információs, nem-zérus mobilitási költség mellett működő piacokon attól függ, hogy a különböző (áru-, tőke-, munkaerő-piaci) saját- és keresztrugalmasságok hogyan
alakulnak. Az is elég egyértelműnek tűnik, hogy az empirikus vizsgálódásokat mindenekelőtt a munkaerőpiacnak azokra a szegmenseire érdemes korlátozni, ahol a minimálbér-emelés ténylegesen növeli
a munka költségét (alacsony bérű dolgozók, vállalatok, ágazatok, pályakezdők alacsony bérű csoportjai), bár emellett nem zárhatók ki és ezért vizsgálandók az esetleges tovagyűrűző hatások is.
4.2. Empirikus példa47
Empirikus példánkban Köllő (2009) 7. fejezetére támaszkodunk, amelyben a szerző a magyar gazdaságban a 2000-es évek elején végbement minimálbér-emelések foglalkoztatási hatásait vizsgálja.
Indulásképpen kiszámítja, és a 2000. évi ún. bértarifa-felvétel és a vállalati mérlegadatok összekapcsolt adatbázisán vállalati szinten megméri a 2001. januári azonnali minimálbér-sokkot (  ), a következő formulát alkalmazva:



w * F  wH (1  F )
,
wF F  wH (1  F )

47

A problémának örvendetesen növekvő magyar empirikus irodalma van: Benedek, Rigó, Scharle, Szabó 2006;
Halpern, Koren, Kőrösi, Vincze 2004; Kertesi, Köllő 2004; Köllő 2009; Scharle, Váradi 2009; Szabó 2007.
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ahol F a megemelt minimálbér alatt fizetett dolgozók aránya a bázisidőszakban, wF ezeknek a dolgozóknak az átlagbére a minimálbér-emelés pillanatában, wH a többi dolgozó átlagbére, w* pedig az
újonnan bevezetett minimálbér. Majd ennek alapján kiszámítja (lásd az alábbi táblázatot) az alacsony
bérűek arányát és az azonnali bérsokk átlagos értékét iskolai végzettségi bontásban is.
Alacsony bérű (F) (%)
(alapbér < 38 685 forint)
38,4
27,5
11,3
21,7

0–8 osztály
Szakmunkásképző
Érettségi, diploma
Összesen

Az ω átlagos értéke (%)
6,0
4,1
1,0
2,3

Az emelés tehát a munkavállalók mintegy ötödét érinti, az azonnali bérsokk átlagos értéke 2,3%, alacsonyabb iskolai végzettségek mellett több az érintett munkavállaló, s a bérsokkra is áll, hogy iskolai
végzettség emelkedésével csökken.
Másodszor különböző modelleket formuláz meg az emelés kisvállalatokat érintő foglalkoztatási hatásának vizsgálatára. A kisvállalatokat elkülönített elemzése mellett szól, hogy bizonyos vállalatméret
mellett (5-20 fő) a vállalatok minden dolgozója szerepel az adott adatbázisban, így az egyik kulcsváltozó, az azonnali bérsokk mértéke vállalati szinten kiszámítható.
Az egyenletek munkakeresleti függvények, amelyeket differenciáltan (két időpont közötti változásokra,
 ) ír fel. A kiindulás:

 ln( L)i  0  1 ln( q)i  2  ln( w)i  3Zi  4Yi  vi
ahol L, q és w létszám, reálkibocsátás, reálmunkaköltséget, Z és Y különféle kontrollváltozók,  2 a
keresett bérrugalmasság, ln természetes alapú logaritmus, i a vállalatok indexe, vi hibatag. Az egyenlet
együtthatóbecslése azonban OLS-sel becsülve torzított lenne, mert valószínű, hogy mind a bérváltozás,
mind a létszámváltozás különféle meg nem figyelt tényezőktől (konjunkturális várakozások például) is
függ, s az emiatt fennálló endogenitást valamilyen módon ki kellene küszöbölni. A probléma - egyebek mellett - egy olyan két egyenletből álló strukturális modellel kezelhető, amelyben az első egyenlet
egy dinamikus (differenciált) béregyenlet, amelynek jobb oldalán a bérsokkot mérő és az induló (első
időszaki) profit változója is szerepel, a második pedig egy munkakeresleti egyenlet. A két egyenlet a
következőképpen fest:
4

 ln( w)i   0   1 j {ln( )i  U ij }   2 i0  ui ,
j 1

és

 ln( L)i  0  1 ln( q)i   2  ln( w)i  3 ln( K / L)i0   4 X i  vi
ahol Uij a j régió munkanélküliségi rátáját jelző kétértékű változó, ami az azonnali bérsokk változójával interakcióban szerepel,  profit, 0 felső index az első időpontra utal, K/L tőke-munka arány, ui
hibatag, X regionális és iparági kétértékű változók vektora.
A béregyenlet specifikációjának megválasztásakor a szerző a következő feltevésekkel élt:
1. nyereségesebb cégek bérei (adott minimálbér-sokk mellett) gyorsabban nőnek, mivel ezek inkább
képesek jövedelmükön osztozni alkalmazottaikkal;
2. a kedvezőtlenebb foglalkoztatási helyzetű régiókban inkább eleget tesznek a minimálbérszabályozás rendelkezéseinek, mert a bérek ott általában alacsonyabbak, s ezért a kötelező emelés
elmulasztása a törzsállomány elveszítésével fenyegetne. Ezért a minimálbérsokk változóját a helyi
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munkanélküliségi ráták alapján megkülönböztetett régiócsoportok kétértékű változóival interaktív
módon szerepelteti a béregyenletben;
3. 1 j paraméterek magasabb régiós munkanélküliség mellett magasabbak;
4. a foglalkoztatási egyenletben a munkakínálati hatásokat regionális kétértékű változók, a minimálbérsokkal össze nem függő konjunkturális tényezők pedig ágazati és megye kétértékű változók szűrik
ki (X).
5. a bázisidőszaki tőke/munka arány változójának szerepeltetésével azt feltételezi, hogy tőkeintenzív
vállalatok kevésbé hajlamosak elbocsátani dolgozóikat.
A bér és a kibocsátás exogenitását Durbin–Wu–Hausmann-próbával, a túlidentifikáltságot Sargantpróbával, a kizárási korlátozásokat pedig a foglalkoztatási egyenletből kizárt exogén változók együttes
szignifikanciáját mérő F-próbával vizsgálta. A próbák alapján a bér endogén, a kibocsátás pedig
exogén. A két egyenletet 3SLS becslőfüggvénnyel becsli.
A becslés a bértarifa felvételben 2000.-ben és 2001.-ben egyaránt szereplő vállalatokra készült el. A
létszám, a bérköltség és az output változói a vállalati mérlegbeszámolókból származnak. Az azonnali
bérsokk változóját vállalati szintre aggregált egyéni adatokból számította ki.
A legfontosabb becslési eredmények a következők: 1 = 0,25,  2 = -0,41, 1 j pedig 0,6554, 0,7071,
0,7629 és 0,7703 az 1–4. régiókvartilisben. Az adott vállalatok összfoglalkoztatása a bázisidőszakban
összességében 328 000 fő. Ennek alapján megállapítható, hogy a 2001. évi minimálbér-emelés következtében a kisvállalati szektorban mintegy 12 000 állás szűnt meg.
A szerző a modelleket újrabecsli az összes vállalatra. F és ω értékeit a 20 fősnél nagyobb vállalatokra
a mintából becsli, ami e vállalatoknak mintegy tízszázalékos mintája, így a két változó értéke a nagyobb vállalatokra nézve vélhetőleg pontatlanabb lesz, mint a kisvállalatok esetében használt változók.
A becslések eredményei az alábbi táblázatban láthatók:
A logaritmus létszámváltozást magyarázó modellek becslései az összes vállalatra
Alkalmazotta
k száma
5–20
21–50
51–300
301–

Érintettség
F
43,5
30,8
18,7
7,0

ω
0,113
0,080
0,044
0,013

Hatás a foglalkoztatásra
kibocsátás
0,2708
0,2289
0,3489
0,7517

munkaerőköltség
–0,3932
–0,4186
–0,4307
–0,0421n

Vállalatok
száma
ω
–0,2909
–0,2076
–0,2114
–0,056n

1818
2555
2846
572

Vállalatok
összfoglalkoztatása
panela
célsokaságb
229 523 342 804
136 052 180 076
375 614 449 065
676 362 748 899

Minta: a bértarifa-felvételben 2000-ben és 2001-ben is megfigyelt vállalatok.
n
Nem szignifikáns 0,1 szinten. A jelöletlen együtthatók szignifikánsak 0,01 szinten.
a
Összfoglalkoztatás a vállalati panelben, 2000.
b
Összfoglalkoztatás a bértarifa-felvétel célsokaságában, 2000.
A harmadik lépésben a sokk vállalati túlélésre gyakorolt hatásai elemzi, mégpedig olyan módon, hogy
megvizsgálja, a 2000. évi bértarifa-felvételben szereplő vállalatok megérték-e a 2003. évi mérlegbeszámoló benyújtásának időpontját (2004 elejét), illetve a bértarifa-felvétel 2003. májusi hullámát. A
problémát probit modellekkel elemzi, függő változó a vállalat túlélésének valószűsége (1 = ha a vállalat túlélt). A két legfontosabb magyarázó változó az érintettség két változója (F és ω), ezek mellett az
egyenletekben számos kontrollváltozó szerepel, amelyek a minimálbér-sokktól független, a túlélést
befolyásoló tényező hatását hivatottak kiszűrni. A mérlegbeszámoló beadásával specifikált túlélési
modell legfontosabb eredményei az alábbi táblázatban láthatók. A következtetés egyértelmű: a minimálbér-emelés mindkét érintettségi mutatót tekintve szignifikánsan csökkentette a vállalatok túlélési
esélyeit.
Érintettség a 2001. évi minimálbér-emelésben és a túlélési esély – probit marginális hatások
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Az érintettségi mutató marginális hatása a túlVállalatok száma
élési valószínűségre
a becslési mintákban
a 2001. évi minimálminimálbérsokk (ω)
bér alatt keresők aránya 2000-ben (F)
Összes vállalat
beadott 2003-as
–0,0276
–0,0711
10 305
mérlegbeszámolót
(2,91)
(2,80)
50 főnél nagyobb beadott 2003-as
–0,0500
–0,1371
4 052
vállalat
mérlegbeszámolót
(2,53)
(2,57)
Kontrollváltozók (2000. évre): átlagos munkaerőköltség a mérlegbeszámoló szerint; létszám (log); nettó tárgyi
eszközérték egy alkalmazottra vetítve (log); a hozzáadott érték negatív kétértékű változója; kistérségi munkanélküli ráta (log); átlagos életkor; férfiak aránya; 0–8 osztályt végzettek aránya; szakmunkásképzőt végzettek aránya; középiskolát végzettek aránya; 55 ágazati kétértékű változó. Zárójelben a z értékek.
Minta

Túlélési mutató

Negyedszer megvizsgálja a minimálbér-emelés hatását a túlélt vállalatok különféle mutatóiban bekövetkezett változásokra. Egy sor modellt futtat le, amelynek függő változója egy-egy vállalati indikátor
változása (2002-ről 2003-ra), a magyarázó változók pedig – egyebek mellett – a két érintettségi mutató
(F és ω). A legfontosabb eredményeket az alábbi táblázat szemlélteti.
Érintettség a 2001. évi minimálbér-emelésben és néhány vállalati mutató változása, 2000–2003
Függő változók

2003-ban negatív hozzáadott értéket termelt
(kétértékű változó)b
Egy dolgozóra jutó anyagmentes árbevétel
változása (log)
Anyagmentes árbevétel változása (log)
Létszámváltozás (log)
Egy dolgozóra jutó nettó tárgyi eszközérték
változása (log)
A 0–8 osztályt végzettek arányának változásac

Az érintettség mutatóinak
hatásaa
alacsony
minimálbérsokk
bérűek
(ω)
(F)
0,0291
0,0959
(1,91)
(2,17)
0,1001
0,3595
(2,11)
(2,61)
–0,0691
–0,1326
(1,11)
(0,74)
–0,1692
–0,4922
(3,79)
(3,78)
0,1721
0,4371
(3,31)
(2,88)
–0,0350
–0,1114
(2,28)
(2,50)
0,0296
0,1100
(1,62)
(2,07)
0,0054
0,0014
(0,33)
(0,03)

Vállalatok száma a becslési
mintákban

2877
2685
2685
2685
2685
2678

Szakmunkás végzettségűek arányának
2678
változásac
Érettségizettek és diplomások arányának
2678
változásac
a
Regressziós együtthatók, zárójelben a t-értékek.
b
Probabilisztikus regresszió.
c
Tárgyidőszaki arány mínusz bázisidőszaki arány.
Kontrollváltozók: átlagos munkaerőköltség a mérlegbeszámoló szerint; létszám (log); nettó tárgyi eszközérték
egy alkalmazottra vetítve (log); a hozzáadott érték negatív kétértékű változója; kistérségi munkanélküli ráta (log);
átlagos életkor; férfiak aránya; 0–8 osztályt végzettek aránya; szakmunkásképzőt végzettek aránya; középiskolát
végzettek aránya; 55 ágazati kétértékű változó.
Becslőfüggvény: OLS.

Azt látjuk, hogy az erősebben érintett vállalatok nagyobb arányban váltak veszteségessé (termeltek
negatív hozzáadott értéket) 2003-ban. Egy százalékkal magasabb alacsony bérű arány 0,1 százalékkal,
egy százalékkal erősebb bérsokk 0,36 százalékkal magasabb 2000–2003. évi termelékenységnövekedést valószínűsített, de ezt nem az érintettség függvényében növekvő termelés, hanem az erőteljesebben csökkenő létszám magyarázta. A termelést alacsonyabb létszám mellett úgy sikerül szinten tartani,
hogy az erősen érintett vállalatok tőke/munka aránya nőtt, és dolgozóik átlagos képzettségi szintje
növekedett: a 0–8 osztályt végzettek rovására nagyobb lett a szakmunkás képzettségűek részaránya.
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Ötödször, megvizsgálja a minimálbér-emelés 2001-es állásvesztési esélyekre gyakorolt hatását. Az
állásvesztési esélyek elemzésében azt a tényt használja ki, hogy a kormányzat döntése véletlenszerűen
osztja két részre az alacsony bérű népességet. Azok, akik kicsivel az új minimálbér felett kerestek,
képzettség és munkafajta tekintetében erősen hasonlítanak a közvetlenül érintettekre, de a foglalkoztatási esélyük nem romlik, sőt a helyettesítés miatt még javulhat is. Erre építve a minimálbéren fizetettek
(kezelt csoport) és a kicsit többet keresők (kontrollcsoport) állásvesztési valószínűségének összevetésével kimutatható a minimálbér-emelés állásvesztésre gyakorolt hatása.48
A problémát a munkaerő-felvétel 2001 I–IV. negyedévi adatai alapján elemzi. A vizsgálódás azokra a
munkavállalókra korlátozódik, akik legalább két éve dolgoztak az adott munkahelyen. A becslőfüggvény a Jenkins (1955) féle diszkrét időtartammodellekre kidolgozott eljárás multinomiális változata.
Az eredmények az alábbi táblázatban láthatók. A minimálbéren fizetett, munkahelyükön legalább két
éve dolgozó munkavállalók esélye arra, hogy állásukat elveszítsék, és munkanélkülivé váljanak 2001
folyamán, szignifikánsan magasabb volt, mint a kicsivel a minimálbér felett fizetetteké, amint azt a
paraméterek egyenlőségét vizsgáló F-próba mutatja a táblázat alján. Az inaktívvá válás valószínűsége
tekintetében a két csoport nem különbözött egymástól, azaz eltérést csak az állásukból kikerülő és
utána új állást keresők számában tapasztalunk.
Kilépés a foglalkoztatásból 2001 II–IV. negyedévében diszkrét időtartam modell, multinomiális logit
forma
A mintát a 2001 második negyedévében megfigyelt keresők negyedéves foglalkoztatási periódusai
alkotják
Kilépettek vagy elbocsátottak jellemzői
Férfi
Életkor
Életkor négyzete
Segédmunkás
Betanított munkás
Szakmunkás
Kistérségi munkanélküli ráta (log)
Költségvetési szektor
Szakszervezeti tag
Határozatlan idejű munkaszerződés
Bér
Bér 36 000–44 000 forint (kezelt)
Bér 44 000–50 000 forint (kontroll)
Bér 75 000–100 000 forint
Bér > 100 000 forint
2001. negyedik negyedév
Exp (–évek a vállalatnál)
Konstans
Megfigyelések száma
–log likelihood
Pseudo R2
F-póba b_kezelt = b_kontroll (munkanélküliség)
F-próba b_kezelt = b_kontroll (inaktivitás)

Munkanélkülivé vált
együttható
Z
–0,0949
–0,31
0,5116
3,39
–0,0063
–3,38
–0,1559
–0,32
0,1277
0,33
0,2457
0,64
–0,0166
–0,08
–0,9145
–1,65
–0,7295
–1,82
–0,3427
–0,62
1,0597
0,1494
–0,5536
–0,0494
0,3109
4,4247
–15,5638
22 315
1302,12
0,0525
4,13 (0,0421)
0,02 (0,8906)

3,00
0,31
–1,14
–0,10
1,09
2,61
–5,06

Inaktívvá vált
együttható
–0,5615
–0,3338
0,0042
–0,4750
0,0851
–0,0048
0,3708
–0,0599
0,1421
–0,6559

Z
–3,10
–6,75
7,01
–1,20
0,34
–0,02
2,54
–0,22
0,63
–2,08

0,1078
0,0600
–0,4572
–0,3115
0,3152
–0,2657
2,8677

0,44
0,19
–1,63
–0,97
1,79
–0,09
2,50

Referenciakategóriák: nem fizikai, bére 75 000–100 000 forint. A standard hibák az egyénekre mint
klaszterekre kiigazítottak.

48

Vegyük észre, hogy a probléma analóg az RDD módszernél tárgyalt (3.4. pont) problémával. Az RDD eljárás
logikáját követve azonban az empirikus becslést a minimálbér környezetében elhelyezkedő csoportokra végeznénk el, míg itt más megfigyelések is szerepelnek.
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Adatforrás: munkaerő-felvételek 2001. második, harmadik, negyedik negyedév + második negyedévi
kiegészítő felvétel.
Egy 25 éves, munkahelyén öt éve dolgozó férfi állásvesztési esélye minimálbér esetén (más változók
átlagértéke mellett) éves szinten 0,972 százalékra, kicsivel magasabb bér esetén 0,476 százalékra becsülhető. Míg a közvetlenül nem érintett csoportokban semmilyen regionális különbség nem észlelhető
az állásvesztési esélyben, a közvetlenül érintett csoportban a munkanélküliségi rátával növekvő állásvesztési esélyek figyelhető meg.
Végül a szerző megvizsgálja a 2001.-2002.-ben megfigyelt elhelyezkedési esélyek alakulását. Ha a
minimálbér emelésének hatására a kereslet csökken, akkor egyrészt a minimálbér-emelést követően
nehezebben helyezkednek el azok a munkanélküliek, akik a korábbi állásukban kevesebbet kerestek,
mint a megemelt bérküszöb. Másrészt viszont a megemelt minimálbér intenzívebb keresésre ösztönözheti a munkanélkülieket, az állásokért folyó erősebb versenynek köszönhetően pedig olcsóbb rátalálni a megfelelő munkaerőre, ezért megnő a munkanélküliek és az üres állások sikeres találkozásának
esélye – különösen az alacsonyabb bérű területeken/foglalkozásokban.
A problémát a Foglalkoztatási Hivatal munkanélkülisegély-regiszterének adataira támaszkodva elemzi. Ezek 172 munkaügyi kirendeltségben 54 hónapon keresztül (1998. január–2002. június) mutatják a
hó eleji állományban levők és az elhelyezkedés miatt kilépők számát iskolai végzettség (három kategória) és bérszint (két kategória) szerint. Azt vizsgálja, hogyan alakult az alacsony bérű munkanélküliek kilépési esélye az alacsony iskolázottságú (érettségivel nem rendelkező) munkanélküliek kilépési
esélyéhez képest. A problémára fix hatású panelmodellt becsül:

ln( h AB )it  1 ln( h AI )it   2 ln(U )it  3HD   4 EVD  ci  vit
ahol hit havi kilépési esély az i-edik irodában a t-edik hónapban, U az irodakörzet munkanélküliségi
rátája, HD és EVD a hónap és az év kétértékű változói, az AB index az alacsony bérűekre, az AI index
az alacsony iskolázottságúakra utal. Mivel hAB és hAI viszonya irodáról irodára különbözhet a regionális bérszint függvényében (ahol az átlagbér magas, ott a valamely országos mutató alapján meghatározott „alacsony bérűek” aránya kisebb és átlagos kilépési esélye várhatóan alacsonyabb), az ebből eredő
tartós különbségeket a c fix egyedhatásokkal ragadjuk meg. Várhatóan β1 = 1, β2 < 0 (a munkanélküliségi ráta emelkedése, illetve süllyedése esetén az alacsony bérűek relatív elhelyezkedési rátája romlik,
illetve javul), és β4 = 0, azaz bérspecifikus sokkok hiányában az évhatások nem szignifikánsak. Az
egyenletet a nyilvánvaló endogenitás mellett azért is célszerű instrumentális változókkal (IV) becsülni,
mert bizonyos típusú regionális sokkok korrelációt teremthetnek a v reziduum és hAI között. Ha egész
gyárakat nyitnak (zárnak be), akkor az alacsony iskolázottságúak elhelyezkedési esélye javul (romlik),
az alacsony bérűeké pedig várhatóan kisebb mértékben javul (nagyobb mértékben romlik), mert ilyen
esetekben várhatóan a szokásosnál erőteljesebben működik a bérszint – mint minőségjelzés – szerinti
szűrés. Az ebből eredő korreláció előjele nem határozható meg, ezért az ols együttható torzításának
iránya sem ismert. Instrumentumként hAI egy időszakkal késleltetett értéke szolgál azon feltételezés
alapján, hogy az említett sokkok jellemzően rövid lefutásúak, ezért miközben hAIit és hAIi,t–1 korrelálnak
egymással, vit és hAIi,t–1 nem.
A magas és alacsony bérű munkanélkülieket a kapott segély alapján különbözteti meg. Alacsony
iskolázottságúnak azokat tekinti, akik nem rendelkeztek érettségivel. A regiszter egyéni adataiból
megállapítható, hogy az alacsony bérűek zöme (81,4 százaléka) alacsony iskolázottságú, az alacsony
iskolázottságúaknak azonban csak a fele (48,8 százalék) alacsony bérű, ezért hAB és hAI viszonya alapján következtetetések vonhatók le az alacsony iskolázottságúak csoportján belüli bérspecifikus elhelyezkedési esélyekre.
A regionális különbségek megragadása céljából a fenti egyenletet a következőképpen írja fel:
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4

ln( h AB )it  1 ln( h AI ) it   2 HD    3 (U  T ) ki  ci  vit ,
k 1

ahol U a munkanélküliségre, T a minimálbér-emelés utáni időszakra utal. (U × T)ki = 1 a munkanélküliség alapján képzett k-adik régiókvartilisbe tartozó i-edik irodában 2001–2002-ben, egyébként pedig
0 . Ez a specifikáció a hAB és hAI viszonyában beállott regionális változásokat igyekszik megragadni.
Az alacsony bérű segélyezett munkanélküliek állásba lépési rátája, 1998–2002
[irodai szintű havi adatok1998. január–2002. június, fix egyedhatásokat feltételező (FE) panelbecslések, függő változó: az alacsony bérű segélyezettek havi elhelyezkedési rátájának logaritmusa]
Megnevezés

Alacsony iskolázottságúak elhelyezkedési
rátája (log): β1
Kistérségi munkanélküliség (log)
1999
2000
2001
2002
Konstans
Belső R2
Általános R2
Megfigyelések száma
Wald χ2
F-próba. H0: β1=1
Az alacsony bérű segélyezettek havi elhelyezkedési rátája
Az alacsony isk. segélyezettek havi elhelyezkedési rátája

FE – instrumentális változós
a hiányzó értékek a hiányzó értékek
helyettesítésével
kihagyásával
parat-érték
parat-érték
méter
méter
1,0242
17,13
0,9560
15,96

FE a hiányzó értékek helyettesítésével
paramé- t-érték
ter
0,8120
105,51

–0,019
–0,020
–0,006
–0,088
–0,117
–0,015
0,7190
0,7773
9116
738744

0,64
1,80
0,48
5,88
6,56
0,007

–0,022
–0,011
0,0051
–0,074
–0,096
–0,235
0,7363
0,7846
8975
890437

0,82
1,97
0,41
5,26
5,83
1,08

0,16
átlag
0,0658

0,6857

0,47
szórás
0,0415

0,4909

–0,0444
–0,0274
0,0267
–0,0451
–0,0712
–0,5988
0,7409
0,7818
9116
F=1502,
44
591,96

0,0622

2,70
2,68
2,59
4,36
5,43
21,79

0,0000

0,0381

Megjegyzés: A munkanélküli-ráta a regisztrált munkanélküliség és a továbbvezetett aktív korú népesség hányadosa, a ráta az irodák által kiszolgált körzetre vonatkozik, Budapest egy körzet. A hónapváltozók együtthatóit nem közöljük.
A becslési eredmények jelzik, hogy a nem instrumentált modellben β1 értéke szignifikánsan kisebb 1nél, míg az instrumentális változós (IV) modellekben egyenlő 1-gyel, azaz a várakozásnak megfelelően azt jelzi, hogy az alacsony iskolázottságú segélyezettek kilépési rátájának 1 százalékos emelkedése
1 százalékkal növeli az alacsony bérű segélyezettek kilépési rátáját. Ezért a szerző az instrumentális
változós eredményeket értékeli. E szerint 1999–2000-ben az alacsony bérűek relatív elhelyezkedési
esélye azonos volt a referenciaként szolgáló 1998. évivel, 2001-ben 7-8 százalékos romlás, 2002 első
félévében pedig újabb 2-3 százalékos romlás következett be. Az évhatások páronkénti egyenlőségének
vizsgálata arra utal, hogy valóban rezsimváltás következett be: a 2000–2001-es évhatások erőteljesen
különböznek a korábbiaktól, egymástól azonban csak 5 százalékos szignifikanciaszinten térnek el. Az
alacsony bérűek relatív elhelyezkedési esélye valamivel nagyobb mértékben romlott azokban a régiókban, ahol magas a munkanélküliség, azaz a harmadik és felső kvartilisben. A regionális hatás nem
erős.
4.3. Empirikus eredmények
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A minimálbérrel kapcsolatos empirikus vizsgálódásokkal foglalatoskodó kutatók körében a kilencvenes évek közepéig közmegegyezés volt abban, hogy a minimálbér foglalkoztatásra gyakorolt hatása legalább is a potenciálisan érintett, alacsonyabb bérű népességben - enyhén negatív, azaz mérsékelten
csökkenti a foglalkoztatási szintet. Ezt a tételt kérdőjelezte meg Card és Krueger (1995a) tanulmánya,
amelyben a szerzők sokoldalú empirikus elemzés alapján arra a következtetésre jutottak, hogy a negatív rugalmasság mérési és modellspecifikációs problémákra vezethető vissza. Az említett tanulmány
heves vitát generált, s egyúttal ösztönző hatással volt a minimálbér szerepének további elemzésére. Az
így keletkezett irodalom eredményeit Neumark és Wascher (2007, 2009) foglalta össze, az általuk
feldolgozott becslési eredmények a 4.4. függelék három táblázatában szerepelnek. A szerzők megállapítják, hogy a kilencvenes években és a kétezres évek első felében keletkezett becslések számszerű
eredményei igen vegyesek, s ennek megfelelően a minimálbér-emeléseknek az alacsony keresetű
munkavállalók foglalkoztatására gyakorolt hatását tekintve a kutatók körében nincs közmegegyezés.
Ugyanakkor az eredmények alapján elutasítják azt a vélekedést, hogy a kutatások cáfolnák a hagyományos nézetet, jelesül, hogy a minimálbér-emelések csökkentik az alacsony keresetű munkavállalók
foglalkoztatását. A szerzők úgy látják, hogy az áttekintett tanulmányok jelentős többsége megerősíti,
hogy a szóban forgó hatás negatív (habár számos esetben nem szignifikáns). Ezzel szemben pozitív
hatást csak igen kevés munkában szerepel, különösen a nem ágazatokra, illetve nem szűkebb csoportokra koncentráló elemzéseket tekintve. Végül kiemelik, hogy a legkevésbé szakképzett csoportokra
koncentráló vizsgálódások döntő többsége erősebb és negatív foglalkoztatási hatást mutatott ki.
4.4. Függelék A minimálbér foglalkoztatási hatásai. Az empirikus becslések eredményei
F4.1. táblázat Általános foglalkoztatási hatások. USA

Tanulmány

Minimálbér

Aggregált panel elemzések
Neumark és Szövetségi és
Wascher
állami
1992
Williams
Szövetségi és
1993
állami
Neumark és Szövetségi és
Wascher
állami
1994
Evans és
Turner 1995
Neumark és
Wascher
1995a

Szövetségi és
állami
Szövetségi és
állami

Csoport

Adatbázis

Becsült paraméterek

Tinédzserek és fiatal
felnőttek

CPS, 19731989

Tinédzserek: -0,1 és -0,2 között, Fiatal
felnőttek: -0,15 és -0,2 között

Tinédzserek

CPS, 19771989
CPS, 19731989

USA:-0,18, régiók: 0,09 és -0,62 között
esetenként endogén minimálbér feltevése, IV becslés (IV: továbbtanul) ;
tinédzserek: -0,17 és -0,39 között,
fiatalok: -0,12 és -0,16 között
nem szignifikáns

Tinédzserek és 16-24
évesek
Tinédzserek és 16-24
évesek
Tinédzserek

CPS, 19781989
CPS, 19771989

Neumark és Szövetségi és
Wascher
állami
1995b

Tinédzserek

CPS, 19791992

Neumark és Szövetségi és
Wascher
állami
1996a

Tinédzserek és fiatal
felnőttek

CPS, 19801989

feltételes logit, nem foglalkoztatott,
továbbtanul: -0,13, foglalkoztatott,
továbbtanul: -0,40, foglalkozatott és
nem tanul tovább: 0,28, nem foglalkoztatott, nem tanul tovább: 0,64
multinomiális logit: az iskolából munkába lépés valószínűsége nő; az iskolából inaktivitásba lépés valószínűsége nő; az alacsony bérű foglalkoztatottak inaktivitásba lépése nő
Tinédzserek: -0,22, Fiatal felnőttek: 0,14
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Abowd et
al. 2000b

szövetségi és
állami minimálbérek
változása

Burkhauser Szövetségi és
et al. 2000a állami

Burkhauser Szövetségi és
et al. 2000b állami

Alacsony bérű munkavállalók közül: akik
érintettek a minimálbérváltozásban, valamint akik éppen nem
érintettek
Tinédzserek

Tinédzserek és fiatal
felnőttek

CPS, 19811982 és 19901991 között

CPS, 19791979-1997: 0 és -0,35 között; 19791997, havi ada- 1991: -0,22 és -0,6 között; 1996-1997:
tok
-0,17 és -0,27 között; az évhatások
nélküli becslések általában szignifikánsak
CPS, 1979Tinédzserek: -0,3 és-0,6 között; Fiata1997, SIPP,
lok: -0,2 és -0,25 között; Fekete fiata1990-1992,
lok: -0,85; Nem fekete fiatalok: -0,18;
havi adatok
Középsiskolából kimaradók (20-24
éves): -0,85; Középiskolát elvégzők: 0,16
CPS, 1979Aggregált eredmények: foglalkoztatás
1993
-0,2 és -0,12 között, ledolgozott idő
0,24 és -0,11 között; Egyéni szintű
eredmények: foglalkoztatás -0,08 és 0,10 között, ledolgozott idő nem szignifikáns
CPS, 1979Foglalkoztatás: -0,41 és -0,58 között,
1992
ledolgozott idő: -0,48 és -0,77 között

Zavodny
2000

Szövetségi és
állami

Tinédzserek

Couch és
Wittenburg
2001
Turner és
Demiralp
2001

Szövetségi és
állami

Tinédzserek

Szövetségi

Tinédzserek

CPS, 19911992

Keil et al.
2001

Szövetségi és
állami

Pabilonia
2002

Állami

Neumark és Szövetségi és
Wascher
állami
2003

Tinédzserek

CPS, 19801998

Bazen és Le Szövetségi és
Gallo 2006 állami

Tinédzserek

Neumark és Szövetségi és
Wascher
állami
2002

Sabia 2006

Állami

általában nem szignifikáns

Multinomiális logit: a foglalkoztatás
emelkedik, a feketék, a spanyolajkúak, a városközpontokban élők esetében jelentős negatív hatás
Aggregált és fiatal fog- CPS, 1977Dinamikus modell; aggregált rövid
lalkoztatás
1995
távú: -0,11, aggregált hosszú távú:0,19, fiatalok rövid távú: -0,37, fiatalok hosszú távú: -0,69
14-16 évesek
NLSY97, 1996 Keresztmetszeti probit; egyes becslések szignifikánsak; férfiak: -0,6, nők:
-1,3
16-24 évesek
CPS, 1973Átkapcsolós regresszió állam-év pa1989
nel; -0,13 és -0,21 között

CPS; 19841992 és 19921998
Tizenévesek foglalkoz- CPS ORG,
tatása és munkaideje
1979-2004
kisebb méretű vállalatoknál

Nem foglalkoztatott és továbbtanul: 0,11, foglalkoztatott és továbbtanul: 0,09, foglalkoztatott és nem tanul:
0,41, nem foglalkoztatott és nem tanul: 0,18
0 és -0,45 között; szignifikáns hatások
a szövetségi minimálbér-emelések
esetén
Foglalkoztatás: -0,18 és -0,33 között,
ledolgozott idő: -0,37 és -0,45 között

Szövetségi változások
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Card 1992a 1990-es szövetségi emelés
Deere,
1990-es és
Murphy és 1991-es szöWelch 1995 vetségi emelés

Tinédzserek

CPS, 19891990

nem szignifikáns

Tinédzserek és középiskolából kimaradt
felnőttek

CPS, 19851992

Bernstein és Szövetségi
Schmitt
2000

Tinédzserek és középiskolából kimaradt
felnőttek

CPS, 19951998

Tinédzserek, férfiak: -0,27 és -0,36
között; tinédzserek, nők: -0,42 és 0,49 között; fekete tinédzserek: -0,37
és -0,56 között; középiskolából kimaradtak: -0,11 és -0,33 között
Tinédzserek: -1,0 1995-1996-ra;
egyébként nem szignifikáns változó
előjelekkel

Bernstein és Szövetségi
Schmitt
1998

Tinédzserek és középiskolából kimaradt
felnőttek

CPS, 19951998

Tinédzserek

CPS, 19911998

Szövetségi

Neumark
2001

Államközi, az Tinédzserek, fiatal
1996. és az
felnőttek
1997. évi
szövetségi
minimálbéremelések által
generált változások

Állami minimálbér-emelések
Chapman
Államközi
2004
változások az
állami minimálbérek 100120%-os környezetében
2003-ban
Fiscal PoÁllami minilicy Institu- málbérte 2004
emelések
1997 után

CPS, 19951998

Teljes munkaerőállomány

Kereseti felvétel

Összes foglalkoztatott,
kiskereskedelem és
kisvállalkozások foglalkoztatottjai

Kereseti felvétel

Reich és
Hall 2001

Kalifornia
minimálbéremelései
1996-1998

Sokféle csoportra

Orazem és
Mattila
2002

Iowa minimálbéremelései
1990-1992

Kiskereskedelem és
szolgáltatások

Több eredmény zérus körüli, kisebbségi nők: jelentős és pozitív, néha
szignifikáns; kisebbségi férfiak: nem
szignifikáns
Férfiak: -0,45 és -0,61 között, időnként szignifikáns; nők: 0,32 és 0,86
között
Tinédzserek: zérus körüli eredmények; 16-24 évesek: nem szignifikáns;
Tovább nem tanuló 16-24 évesek
középiskolai vagy alacsonyabb végzettséggel: -0,11 és -0,53 között; Tovább nem tanuló 16-24 évesek középiskolánál alacsonyabb végzettséggel: 0,21; Tovább nem tanuló 20-24 évesek középiskolainál alacsonyabb végzettséggel: nem szignifikáns
nem szignifikáns

A foglalkoztatottság gyorsabban nő
azokban az államokban, ahol nőtt a
minimálbér; kivétel: a kiskereskedelem és a kisvállalkozások, ahol DID
becslések zérus körüli eredményhez
vezetnek
CPS, 1994A tinédzserek foglalkoztatási rátája
1999
nőtt, de lassabban, mint egyéb korcsoportoké; kiskereskedelmben és
vendéglátásban a foglalkoztatás gyorsabban nőtt, mint a feldolgozó- és az
építőiparban;
QCEW; válla- Megyei szint: Foglalkoztatás: -0,06 és
lati UI nyilván- -0,12 között - többnyire szignifikáns;
tartások; szerző Vállalati szint: foglalkoztatás: -0,22 és
saját felvétele, -0,85 között; munkaidő: -1,01 és -1,5
1989-1992
között

Városi minimálbér-emelések
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Yelowitz
2005

Minimálbér
bevezetése
Santa Feben

Foglalkoztatottak

Potter 2006 Minimálbér
Foglalkoztatottak
bevezetése
Santa Feben
Aggregált idősoros elemzések
Wellington Szövetségi
Tinédzserek és 20-24
1991
évesek
Card és
Szövetségi
Tinédzserek
Krueger
1995a
Bernstein és Szövetségi
Tinédzserek
Schmitt
2000
Williams és Szövetségi
Mills 2001

Tinédzserek

Bazen és
Szövetségi
Marimoutou
2002

Tinédzserek

Wolfson és Szövetségi
Alacsony bérű ágazaBelman
tok és fiatal felnőtteket
2001 és
nagy arányban foglal2004
koztató ágazatok
A legkevésbé iskolázottakról készített tanulmányok
Currie és
Szövetségi
A régi és az új miniFallick
1980-1981
málbér között kereső
1996
munkavállalók
szövetségi
16-60 éves alacsony
reál minimál- keresetű munkavállalók
bér változásai közül azok, akik a reál
minimálbér csökkenése
miatt a minimálbérnél
magasabb keresetet
érnek el azokhoz képest, akik éppen a minimálbér felett keresnek
Neumark et Szövetségi és a béreloszlás különböal. 2004
állami
ző pontjain elhelyezkedő munkavállalók
Abowd et
al. 1999

CPS, 20032005

ES 202, Santa
Fe és Albuquerque
1954-1986
1954-1993

Foglalkoztatási hatás zérus körüli,
nem szignifikáns; 12 év és kevesebb
iskolai végzettségűekre munkaidőhatás: -0,12
DID becslés: -0,16 az építőiparra,
egyébként nem szignifikáns

Tinédzserek: -0,05 és -0,09 között;
22-24 évesek 0,002 és -0,2 között
többnyire nem szignifikáns együtthatók

Card és
Krueger 1995a,
1954-1993,
kiegészítve
2001 Q1-ig
Card és
Krueger 1995a,
1954-1993
Card és
Krueger 1995a,
1954-1993,
kiegészítve
1999 Q2-ig
BLS kereseti
felvétel 1997-ig

−0,001 és −0,06 között

NLS, 19791987

−0,19 és −0,24 között

CPS, 1981-82
és 1986-1987
között

Férfi átlag: −0,42, női átlag: -1,57

CPS, 1979-80
és 1996-1997
között

Foglalkoztatás: −0,06 és −0,15 között
a régi minimálbér 1-1,3 szorosát kereső foglalkoztatottakra; Munkaidő: -0,3
a régi minimálbér 1-1,2 szeresét keresőkre

−0,3 és −0,5 között, két év után

−0,11 (rövid táv), −0,27 (hosszú táv),

sok nem szignifikáns együttható

F4.2. táblázat Szektorális hatások. USA
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Tanulmány Minimálbér

Csoport

Adatbázis

Katz és
Krueger
1992

gyorséttermi
foglalkoztatás
Texas

Éttermi felvétel 1,7 és 2,65 között
1990 december, 1991

1991-es
szövetségi
minimálbéremelkedés
Card
1988. évi
1992b
kaliforniai
minimálbéremelés
Spriggs és 1991. évi
Klein 1994 szövetségi
minimálbéremelés
Card és
Krueger
1994
Kim és
Taylor
1995
Partridge
és
Partridge
Neumark
és
Wascher
2000
Card és
Krueger
2000

Foglalkoztatott
tinédzserek és
kiskereskedelmi
foglalkoztatottak
gyorséttermi
foglalkoztatás
Mississippiben
és North
Carolinaban
1992. évi
gyorséttermi
New Yersey foglalkoztatás
minimálbér- New Jersey és
emelés
Pennsylvania
1988. évi
kiskereskedem
kaliforniai
minimálbéremelés
Szövetségi kiskereskedem
és állami

CPS; QCEW

1992. évi
New Yersey
minimálbéremelés
1992. évi
New Yersey
minimálbéremelés
1992. évi
New Yersey
minimálbéremelés

Vállalati nyilvántartások

gyorséttermi
foglalkoztatás
New Jersey és
Pennsylvania
gyorséttermi
foglalkoztatás
New Jersey és
Pennsylvania
gyorséttermi
foglalkoztatás
New Jersey és
Pennsylvania

Tinédzserek: 0,35

Éttermi felvétel zérus körüli, nem szignifikáns becslések
1991

Éttermi felvétel néhány becslés szignifikáns és pozitív
1992

QCEW

néhány becslés szignifikáns és negatív

CPS és BLS
vállalati felvétel 1984-1989

Kiskereskedelem: −0,08 és −0,25 között; Étel-,
italforgalmazás: -0,05 és -2 között; egyéb kiskereskedelem: -0,09 és -0,26 között; tinédzserek: 0,23 és -0,72 között
néhány becslés szignifikáns és negatív

BLS vállalati
felvétel

Vállalati nyilvántartások
(Neumark Wascher 2000
adatbázis)
Singell és Oregon és
vendéglátás és
BLS havi fogTerborg
Washington; szállásbiztosítás lalkoztatási
2006
minimálbéradatok, 2001;
emelés
álláshirdetések
1994-2001
Dube et al. San Franéttermi foglalkérdőíves fel2006
cisco, mikoztatás közepes vétel
nimálbér
méretű étterbevezetése mekben
Michl
2000

Becsült paraméterek

nem szignifikáns becslések

Foglalkoztatás: 0,044; Munkaóra: -0,18; Munkaóra/munkavállaló: -0,62

vendéglátás: -0,2; szállásbiztosítás: 0,15-0,16;
álláshirdetések: szignifikáns és negatív minden
vendéglátási foglalkozásra - kivétel: szakács,
takarító
nem szignifikáns becslések

F4.3. táblázat Fejlett országok.
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Tanulmány

Minimálbér

Csoport

Adatbázis

idősoros, több
ország

Tinédzserek (1519), fiatal felnőttek (20-24), felnőttek (25-54)
Tinédzserek (1519), fiatal felnőttek (20-24)

Egyes országok Tinédzserek: többnyire szignifikáns
adatszolgáltatása becslések, -0,07 és -0,41 között

tartományok öszszehasonlítása az
időben
Yuen 2003
tartományok öszszehasonlítása az
időben
Campolieti et tartományok
al. 2005a

Tinédzserek (1519)

Statistics
Canada 19791993
LMAS 19881990

Campolieti et tartományok
al. 2005

16-24 évesek

Campolieti et tartományok
al. 2006

16-19, 20-24, 1624 évesek

Svédország
Skedinger
2006

minden dolgozó

a Svéd Munkáltatók Szövetségének felvételei

Állásvesztés a minimálbér-emelkedés
következtében, rugalmasság: 0,58
összsokaságra; 0,36 és 1,00 között a
20-65 évesekre; Álláshoz jutás a minimálbér-csökkenés következtében,
rugalmasság: 0,84 összsokaság, 0,45
és 0,55 között tinédzserek

a Wage Councils
döntései által érintett és nem érintett
szektorok
öregek otthonában
dolgozók

Quarterly
Labour Force
Survey Micro
data
Labor Force
Survey 19942001 és szerző
saját felvétele

a felvételi arányok és a foglalkoztatás
relatív növekedése a Wage Councils
által érintett szektorban a Wage
Councils megszüntetése után
A foglalkoztatás és a munkaidő jelentősebb mértékben csökkent ott, ahol a
minimálbéres munkavállalók aránya
magasabb, illetve a minimálbér-rés
magasabb; foglalkoztatás: -0,08 és 0,38 között; munkaidő: 0,15 és -0,39
között

Több ország
OECD 1998

Neumark és
Wascher
2004

idősoros, több
ország

Kanada
Baker et al.
1999

szállodák és éttermek

Egyesült Királyság
Dolado et al. a Wage Councils
1996
megszüntetése

Machin et al. országos mini1999
málbér bevezetése, 1999

Tinédzserek (1619), fiatal felnőttek (20-24)
Tinédzserek

Becsült paraméterek

OECD és egyéb Tinédzserek: -0,18 és -0,24 között;
források, 1970- fiatalok: -0,13 és -0,16 között
es évek közepétől 2000-ig
csoporton belüli: -0,27 (egy késleltetéssel: -0,23); harmadik differencia: 0,31; negyedik differencia: -0,4
tartósan alacsony bérű tinédzserek: 0,86; tartósan alacsony bérű fiatal
felnőttek: -1,15
nettó foglalkoztatás: -0,249

Survey of
Labour and
Income Dynamics 1993-1999
Survey of
−0,33 és −0,54 között
Labour and
Income Dynamics 1993-1999
áprilisi LFS
16-19 éves: -0,17 és -0,44 között; 201981-1997
24 éves: -0,14 és -0,43 között; 16-24
éves: 0,17 és 0,44 között
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Stewart 2002 országos minimálbér bevezetése, 1999

összfoglalkoztatott
és egyes alacsony
képzettségű csoportok

New Earnings
nem szignifikáns becslések
Survey, 1998,
2000; Labour
Force Survey;
Annual Business
Inquiry 19981999

Stewart
2004a

a béreloszlás különböző pontjain
elhelyezkedő
foglalkoztatottak

22 éves és idősebb
férfiak és nők,
valamint 18-21
éves férfiak és nők

LFS 1997-2000 a nem-foglalkoztatásba történő átmemárcius; British net rugalmassága szinte soha nem
Household Pa- szignifikáns
nel Survey
1994-1999 ősz,
Earning Survey
1994-1999 április

Stewart és
Swaffield
2006

a béreloszlás különböző pontjain
elhelyezkedő
foglalkoztatottak

felnőtt nők és
férfiak

a foglakoztatottak munkaideje 1-2
órával csökkent mintegy egy év időtartamot figyelembe véve

GalindaRueda és
Pereira 2004

Régiós bontás, az teljes populáció
új minimálbér
alatt keresők aránya

LFS 19972000 , New
Earnings Survey
1994-2000 április
Office of National Statistics
1998-2001

Ausztrália
Leigh 2004a

Harding és
Harding
2004
Mangan és
Johnston
1999

Junankar et
al. 2000

Új Zéland
Maloney
1995 1997

Szignifikáns foglalkoztatáscsökkenés nyolcból négy alacsonybérű szektorban

Minimálbéremelések Nyugat
Ausztráliában az
ország többi államához képest
Állami minimálbér-emelések

aggregált, kor és
nem szerint

LFS 1994-2001

aggregált: -0,25 és -0,4 között; 15-24
éves: -1,01; 15-24 éves férfi: -0,68;
15-24 éves nő: -1,44

minimálbéres
munkavállalók

munkáltatói
felmérés 2003

-0,2

Állami minimálbér-különbségek
időben és keresztmetszetben

15-19 évesek

Australian
Panel: nem szignifikáns becslések;
Bureau of
keresztmetszet: −0,05 és −0,31 köStatistics panel zött, általában szignifikáns
data 1980-1995,
keresztmetszet:
népszámlálás, év
nem ismert

Fiatalok minimálbérei, idősoros elemzés

16-20 évesek

Negyedéves
adatok 19871997, forrás
nem ismert

Többnyire nem szignifikáns eredmények; kivétel kiskereskedelem: −1.,6
és −23,1 között

LFS 1985-1996

A felnőttek minimálbére: 20-24 évesek: -0,1 és -0,4 között, 15-19 évesek:
-0,1 és -0,4 között; a tizenévesek
minimálbére nem hatott a tizenévesek
foglalkoztatására

20 éves és idő20-24 és 15-19
sebb munkaválla- évesek
lók országos minimálbére, tizenévesek minimálbérének bevezetése
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Chapple
1997

20 éves és idő20-24 évesek
sebb munkavállalók országos minimálbére

Hyslop és
Stillman
2004

Magasabb mini- Tinédzserek, 20málbér bevezeté- 21 és 20-25 évese a 16-17, a 18- sek
19 évesek számára

Franciaország
Dolado et al. nemzeti minimál- munkavállalók
1996
bér hatása a különböző régiókra
Bazen és
Skourias
1997

a nemzeti minimálbér hatása
különböző, a
minimálbéres
munkavállalók
eltérő arányával
jellemzett szektorokban
Abowd et al. a minimálbér1999
emelések által
érintett és a minimálbérnél kevéssel többet
kereső munkavállalók összevetése
Hollandia
Dolado et al. a fiatalok mini1996
málbérének csökkenése a felnőtt
minimálbérhez
képest 1981 és
1983
Spanyolország
Dolado et al. a 16 évesek mi1996
nimálbérének
jelentős, a 17
évesek minimálbérének szerényebb emelkedése 1990
Portugália

25 évesnél fiatalabbak

Idősor: LFS
Idősor: -0,17 és -0,34 között; iparági
1985-1997;
keresztmetszet: -0,06 és -0,1 között
iparági keresztmetszet: Labour
and
Employment
Gazette és
Statistics New
Zealand
Quarterly
Employment
Survey 19801997
LFS 1997-2003 A 16-17 és a 18-19 évesek foglalkoztatása a 20-25 évesekhez képest
emelkedett, a 20-21 évesekhez képest
csökkent a legnagyobb minimálbéremelések éveiben
Déclaration
Annuelle des
Salaires 19671992
LFS 1980-1984

alacsonyabb induló bérű régiókban
nagyobb foglalkoztatásnövekedés
a minimálbér-változás által jelentősebb mértékben érintett szektorokban
a fiatalok foglalkoztatása nagyobb
mértékben csökken

különböző életkori Enquête Emploi, Az érintetteknél a nem érintettekhez
csoportok
1982-1989
képest szignifikáns
foglalkoztatáscsökkenés; 25-30 éves
férfi: -4,6; 25-30 éves nő: -1,38, 2024 éves férfi:-0,77, 20-24 éves nő: 0,21

17-22 évesek

LFS 1979-1985

a foglalkoztatás jelentősebb mértékben nőtt, illetve kisebb mértékben
csökkent azokban a foglalkozásokban, ahol jelentős volt a fiatal és
szakképzetlen munkavállalók aránya

16-19 évesek

Contalilidad
Nacional
Sectorial

Negatív összefüggés a 16-19 évesek
foglalkoztatási rátája és az alacsonybérűek induló aránya között régiós
bontásban
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Pereira 2003

Tizenéves minimálbér eltörlése
1987

18-19 és 20-25
évesek

Quadros de
Pessoal 19861989

Tizenévesek foglalkoztatása és munkaideje csökkent a 30-35 évesekhez
képest

Portugal és
Cardoso
2006

Tizenéves minimálbér eltörlése
1987

16-65 évesek

Quadros de
Pessoal 19861989, LFS
1986-1989

Tizenévesek foglalkoztatása gyorsabban nő, mint az idősebbeké

Görögország
Karageorgiou A tizenévesek és 15-19 és 20-24
2004
a fiatal felnőttek évesek
minimálbérének
változása az átlagos felnőtt bérekhez képest

LFS, Statisztikai Tizenévesek: több negatív és szigniÉvkönyvek,
fikáns becslés; Fiatal felnőttek: nem
UNESCO,
szignifikáns becslések
OECD 19742001, ill. 19812000

Forrás: Neumark és Wascher 2007. 139-152.
5. Munkaerő-piaci intézmények
A munkaerő-piaci intézmények – ezen belül a különféle szakpolitikákhoz kapcsolódó intézményi
megoldások – problémája nagyjából a nyolcvanas évek végétől került a munkagazdaságtan érdeklődési körébe, nem utolsó sorban olyan magyarázatkísérletként, amely az Észak Amerika és Európa munkaerőpiacán megfigyelhető eltérésekre elfogadható válaszokat adhat. Viszonylag intenzív kutatása
valamikor a kilencvenes évek második felében kezdődött el. Az első fontos munka Layard – Nickell –
Jackman 1991. Az intézmények fogalma meglehetősen definiálatlan, szinonimaként a munkaerő-piaci
szabályozás vagy merevségek fogalmát is gyakran használják. A munkaerő-piaci intézmények olyan
szabályozási politikákat – a szabályozás lehet törvény, kollektív alkudozás, szokás és mindennapi
gyakorlat – foglalnak magukban, amelyek vélhetően befolyásolják a munkaerőpiac működését, az
alkalmazási és a munkafeltételeket (Auer 2007).
A munkaerő-piaci intézményekkel foglalkozó munkák jelentős hányada elsődlegesen az intézmények
munkanélküliség alakulására gyakorolt hatását vizsgálja. Az intézményelemzés egyik fő vonulata az a
kutatási irány, amely az egyes országok munkaerő-piaci teljesítményét összehasonlító indikátorok
segítségével boncolgatja. Ezek az indikátorok többé-kevésbé összehasonlítható mérőszámok, amelyek
általában a következő problémakörökre terjednek ki: foglalkoztatás védelme, az ellátórendszerek bőkezűsége, aktív munkaerő-piaci politikák, adózás, bértárgyalások, stb. (Freeman 2008, Layard –
Nickell – Jackman 1991, Nickell 1997, Nickell et al. 2001, Blanchard 2006).
Általánosságban a vizsgálódás vagy valamilyen egyensúlyi makromodellből (például a LNJ modellből
- Layard – Nickell – Jackman 1991), vagy a DMP (Diamond 1982; Mortensen 1986, Pissarides 1990)
keresési-illeszkedési (search-matching) modellből indul ki. Az LNJ modell a haladó munkagazdaságtan része, a keresési-illeszkedési modellt a 3.1. pontban tárgyaltuk. Egyszerűbb változataikban makroidősoros - makroökonometriai vizsgálódások, de újabban előfordul szimuláció és panelminták alkalmazása is.
Az intézmények az árakat és a béreket meghatározó folyamatokon keresztül gyakorolnak hatást a
munkaerő-piaci folyamatokra, s ezáltal befolyásolják a munkakínálatot, a munkakeresletet és – a munkapiaci áramlások alakításán keresztül - a kereslet és a kínálat egymáshoz igazodását. Az árak és a
bérek mozgása tenné lehetővé az üzleti ciklusoknak megfelelő, illetve a strukturális változásokat elősegítő rugalmas béralkalmazkodást, a munkavállalók hanyatló szektorokból növekvő szektorokba
történő átáramlását. Nem jól működő munkaerő-piaci intézmények ezt a folyamatot akadályozzák; a
következmény: magasabb munkanélküliségi ráta kialakulása. A ceteris paribus alacsonyabb munkanélküliségi ráta kétféleképpen érthető: vagy olyan állapothoz képest, amikor nincsenek ilyen intézmé159

nyek, vagy egy olyanhoz, amikor az intézmények jól működnek. A feltevés a kutatásokban nincs explicit módon specifikálva.
A munkaerőpiac teljesítményét általában ötféle munkaerő-piaci intézménnyel magyarázzák:
A magyarázó tényezők első csoportjába a bérmegállapodások rendszere sorolható, amely a bérrugalmasságra és a bérszóródásra gyakorol hatást. Közelebbről a következő fontosabb tényezők sorolhatók
ide: a szakszervezeti tagság kiterjedtsége, a kollektív szerződések hatóköre, a kötelező minimálbérek,
valamint a bértárgyalások koordináltsága – centralizáltsága. Ez utóbbi esetben a feltevés az, hogy a
hatékony béralkalmazkodás vagy decentralizált bértárgyalások révén érhető el, amikor a béreket egyéni-vállalati szinten határozzák meg, s közvetlenül figyelembe veszik az aktuális piaci viszonyokat,
vagy pedig centralizált bértárgyalások révén, amikor a béremelésekkel kapcsolatos önmérséklet leginkább érvényesülhet. A bérszóródás esetében az alapvető feltevés, hogy nagyobb bérszóródásra decentralizált bértárgyalások, alacsony szakszervezeti szervezettség és alacsony vagy nem létező kötelező
minimálbérek adnak lehetőséget.
Munkanélküli segélyek, illetve a szélesebb értelemben vett passzív munkaerő-piaci eszközök, amelyek
a nem foglalkoztatottak számára jövedelempótlásként jelennek meg. Ezek az eszközök magukban
foglalják a klasszikus munkanélküli segélyt, a munkanélküli segélyre való jogosultságot nem szerzett
egyéneknek vagy a jogosultságát kimerítőknek járó szociális segélyt, valamint a rokkantsági és korai
nyugdíjat is. A jövedelempótlás révén a munkanélküli segély mintegy biztosításként működik, egyúttal hozzájárul az egyén emberitőke-állományának megóvásához a munkanélküliség kezdeti szakaszában. Ugyanakkor magasabb munkanélküli segély hatására – amint ezt a keresési modellek előrejelzik
– csökkenhet a munkakeresés intenzitása és a munkakínálat például a rezervációs bér emelkedése révén.
Aktív munkaerő-piaci politikák, amelyek munkaközvetítői szolgáltatások révén megkönnyítik a munkavállalók és az állások egymásra találását, közpénzből fedezett képzési programok segítségével javítják az egyének termelékenységét, illetve felvételi-foglalkoztatási szubvenciók segítségével csökkentik
a foglalkoztatási költségeket. A munkanélküli emberi tőkéjének gyarapítása, valamint a szoros ellenőrzéssel kombinált intenzívebb és hatásosabb munkakeresés erőteljesebb versenyt idézhet elő a munkaerőpiacon, ami a bérkövetelések mérsékléséhez vezethet. Az aktív eszközök intenzívebb használata
ellensúlyozhatja a munkanélküli segélyezés ellenösztönző hatását. Ugyanakkor, az aktív eszközök
igen költségesek lehetnek, s ha jelentős ráfordítások mellett nem megfelelően alkalmazzák ezeket, a
magasabb ráfordítások következtében kivetett magasabb adók ronthatják a foglalkoztatási szintet.
A munkát terhelő adók, különösképpen a társadalombiztosítási járulékok mind a keresletet, mind a
kínálatot csökkenthetik. A hatás erőssége attól függ, hogy a béralkalmazkodásban a munkavállalók és
a munkáltatók milyen mértékben veszik tekintetbe a terhek növekedését, és nyilván nem független az
aktuális adótehertől. Erőteljesebb negatív hatások az alacsony bérszínvonalú állások esetében valószínűsíthetők akkor, ha az adott tehernövekedés a munkáltatóra hárul.
Az elbocsátási korlátozások vagy a foglalkoztatott munkavállalókat védő szabályok a felvételi és elbocsátási költségek emelésén keresztül befolyásolhatják a munkaerő-piaci alkalmazkodást. Ilyen korlátozások mellett a foglalkoztatott munkavállaló stabilabb munkahelyre számíthat, és a munkavállalók
képzése is várhatóan intenzívebb lesz, ugyanakkor a munkaerő-piaci változásokhoz való alkalmazkodás lassulhat a csökkenő munkaerő-piaci mobilitás miatt. A foglalkoztatottak védelme egyúttal erősebb bérnyomáshoz is vezethet a bennfentesek részéről, ami csökkentheti a kívülállók és újonnan belépők foglalkoztatási esélyeit.
Az intézmények modellezésében elméletileg többféle koncepció van jelen; ezek gyakran az empirikus
mérés módját is meghatározzák. A vizsgálódások kezdetén az elméleti modellre nézve az általános
kiinduló feltevés az volt, hogy a fontosabb munkaerő-piaci intézmények egymástól elkülönülve fejtik
ki hatásukat, s emiatt az elemzésből kizárták a munkaerő-piaci intézmények egymásra, valamint egyéb
intézményekre gyakorolt hatását. A második fontos feltevés szerint létezik egyetlen optimális intéz160

ményi felállás, amely a munkaerőpiac csaknem tökéletes működéséhez vezet, a munkanélküliséggel
kapcsolatban az egyes munkaerőpiacok között megfigyelhető különbségek arra vezethetők vissza,
hogy az adott munkaerőpiac mennyire tér el ettől az optimális intézményi felállástól.
A későbbiekben a modell annyiban módosul, hogy először a munkaerő-piaci intézmények interakcióit
illesztették be, így mód volt több intézmény együttes hatásának vizsgálatára is, másodszor – felismerve, hogy a munkanélküliségi rátára nem csak az intézmények, hanem hagyományos makroökonómiai
modellekben szereplő változók is hatnak – a modellekbe makrováltozók is bekerültek (teljes tényezőtermelékenység, kamatláb, infláció, munkakereslet, különféle sokkokat mérő változók, stb.).
Az intézményi gondolat mögött nem áll erre a problémára kidolgozott koherens elméleti modell, az
alapok – mint már utaltunk rá - többnyire valamely sokkokat és átmeneti egyensúlytalanságokat megengedő makromodellhez (például a LNJ modell) vagy a keresési-illeszkedési modell valamely változatához nyúlnak vissza (3.1. pont). Az alapgondolat rendkívül egyszerű. A modell függő változója valamilyen munkaerő-piaci kimenet – rendszerint: munkanélküliségi ráta, magyarázó változói az intézményi jellegzetességeket mérő változók, az intézmények ceteris paribus hatásai pedig legalább is a kezdeti modellekben mind negatívak – azaz az intézmény jelenléte, illetve erőteljesebb jelenléte emeli a
munkanélküliségi rátát.
Egy viszonylag kései egyszerű megformulázás (IMF 2003) szerint a munkanélküliségi ráta az intézményi és egyéb változók (paramétereiben) lineáris függvénye:
∑

∑

∑∑

ahol
a munkanélküliségi ráta i országban, t időpontban (az időpont ezekben a modellekben rendszerint év),
fix országhatás,
a munkanélküliségi ráta egy évvel késleltetett értéke (LUR),
a j makroökonómiai változó,
a k intézményi indikátor, hibatag. A jobb oldalon ezen kívül az
intézményi változók interakcióit is látjuk.
A munkaerő-piaci intézményi változók:49 elbocsátási korlátozások, foglalkoztatási szabályok (EPL),
0, 1, 2 értékű változó, ahol a nagyobb szám az erőteljesebb korlátozásokra utal; nettó szakszervezeti
sűrűség (UD), a szakszervezeti tagok aránya az alkalmazottak körében; a munkanélküli segély jövedelempótlási hányada (BR), az első évben kapott munkanélküli segély átlagos összege a bruttó átlagkereset százalékában; bértárgyalás-koordinációs index (BC ), 1, 2 vagy 3 értékű, magasabb értékű a koordináltabb; adóék (TW), ami az átlagos nettó kereset a bruttó kereset százalékában. Az egyenletben
egyéb – makroökonómiai jellegű – változók is szerepelnek: termelékenységemelkedés (késleltetve) PG, reálkamatláb - IR, cserearánysokkok - TTS, fogyasztói infláció változása - CIR.
A modellt húsz OECD országra, az 1960-1998-as időszakra, három változatban becsülték GLS becslőfüggvénnyel, és azzal a feltevéssel éltek, hogy az összes magyarázó változó exogén. Az első változat
csak a munkaerő-piaci intézményi változókat és interakcióikat tartalmazza. A második változatban
jelenik meg a késleltetett munkanélküliségi ráta, ekkor a becsült paraméterek rövid távú hatást mérő
paraméterekként értelmezhetők. Ebben a változatban országspecifikus trend, valamint némely intézményi változó és a késleltetett munkanélküliségi ráta interakciója is szerepel. A harmadik változat a
másodikban használt jobb oldali változók mellett a makroökonómiai változókat is tartalmazza. A fontosabb együtthatóbecsléseket az alábbi táblázatban láthatjuk:
A munkaerő-piaci intézmények hatása a munkanélküliségre. 20 OECD ország. 1960-1998

49

Ezek az intézményi változók többnyire megegyeznek a Nickell – Nunziata (2001) féle ún. Labour Market
Institutions Data Base változódefinícióival.
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EP
UD
BC
lineáris tag
kvadratikus tag

1. változat
9,37
0,428

2. változat
1,144
0,155

3. változat
1,465
0,18

-15,732
2,768

-2,411
0,641

-2,064
0,591

0,045
-0,026

0,068
-0,032

-0,001

-0,002

0,571
0,067
0,002

0,525
0,077
0,002

igen

-0,07
0,037
-0,05
igen

BR
TW
EP*UD
EP*BR
EP*TW
UD*BC

-0,044
0,396
-0,078
-0,031
-0,075
0,037

UD*BR
UD*TW
BR*TW
LUR
LUR*BC
LUR*BR

-0,001
-0,005
0,004

PG
IR
TTS
Országspecifikus trend

nem

A legalább p=0,1 szinten szignifikáns együtthatók

Forrás: IMF (2003), 4.1. függelék
A legfontosabb eredmények a következőkben foglalhatók össze. A munkanélküli segély bőkezűsége
hozzájárul a magasabb munkanélküliség kialakulásához, vélhetően többnyire a munkanélküliség időtartamának meghosszabbodása révén. Erőteljes elbocsátási korlátozások, valamint a szigorú foglalkoztatási szabályok általában magasabb átlagos munkanélküliséghez vezetnek, ugyanakkor ez a hatást
gyengül a munkavállalók szervezettségének (a szakszervezeti sűrűség) csökkenésével – feltehetően
azért, mert erősebb (nagyobb létszámú) szakszervezetek erőteljesebb elbocsátási korlátozásokat képesek elérni. Magasabb munkát terhelő adók a munkanélküliség emelkedésének irányában hatnak. Ez a
hatás azonban gyengébb magasabb szervezettségű munkaerőpiacokon, mert erősebb szakszervezetek
esetén az adókat a munkáltatók kevésbé képesek a munkavállalókra hárítani, így az adók foglalkoztatásra gyakorolt negatív hatása gyengébb lesz, mint amit alacsonyabb szervezettségű munkaerőpiacokon látnánk. A bértárgyalások koordináltsága két (egymással) ellentétes hatással van a munkanélküliségre. Egyrészt koordináltabb bértárgyalások esetén a reálbérek emelését célzó nyomás nagyobb, így a
termelékenység és a bér közötti kapcsolat lazul. Ez lassabb béralkalmazkodást, s ezen keresztül hoszszabb munkanélküliségi időtartamokat generál. Másrészt koordináltabb bértárgyalások esetén a munkavállalók inkább képesek a termelékenységet meghaladó béremelés negatív hatásainak érzékelésére,
ezért nagyobb a bérkövetelésekkel kapcsolatos önmérséklet esélye.
A fenti empirikus eredményeket számos tanulmány igazolta, de léteznek olyan munkák, amelyek
megkérdőjelezik az empirikus eredmények validitását, és ebből adódóan a legfontosabb szakpolitikai
következtetést, a dereguláció munkaerő-piaci hatékonyságot elősegítő hatását. Eichhorst - Feil - Braun
(2008) összefoglaló tanulmányában bemutatja a kérdéssel foglalkozó munkák legfontosabb eredményeit. Tanulmányuk becslési modelleket és eredményeiket ismertető táblázatát az 5.1. függelékben
szerepeltetjük. Munkaerő-piaci intézmények eszerint többnyire valóban okozhatnak munkaerő-piaci
merevségeket – azaz emelkedő munkanélküliségi rátához vezethetnek, ugyanakkor Baker et al (2004,
2005) tanulmányaikban országspecifikus időtrendek nélkül újrabecsülték a fent részletesen ismertetett
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IMF (2003) adatokon becsült modelleket, az eredmény: jelentős számú nem szignifikáns együttható.
Mint az 5.1. függelék táblázatából látható, csak néhány interakciós változóra kaptak szignifikáns paraméterbecslést. Érvelésük szerint, ha a vizsgált OECD gazdaságokban az egyes országok munkanélkülisége az időben meghatározott trendet követ, akkor kevéssé igazolható, hogy az országspecifikus
trendet kiszűrjük az elemzésből, a modellezés feladata éppen e trendek magyarázata volna. Baccaro –
Rei (2005) eredményei nem szerepelnek az Eichhorst - Feil - Braun (2008) összefoglaló tanulmányban. A szerzők - részben Baker et al (2004, 2005) eredményeire támaszkodva, részben az IMF (2003)
adatbázisát felhasználva - számos becslőfüggvényt és modellspecifikációt lefuttatva arra a következtetésre jutnak, hogy az adott problémát a legcélszerűbb olyan modellel közelíteni, amelyben nem éves
adatokat, hanem ötéves átlagokat használnak (így a középtávú tendenciákat tudják vizsgálni), amely
statikus (a jobb oldalon nem szerepel a függő változó késleltetett értéke), amely a változók szintje
helyett a különbségekkel számol (a különbségekre értelmezett modell stacionárius, a szintre értelmezett viszont nem). A legfontosabb eredményük (lásd a tanulmány 11. táblázat 3. és 4. oszlopát), hogy
az intézményi változók hatása nem szignifikáns vagy gyenge.
5. 1. függelék. Az intézményi hatások becslésével foglalkozó munkák eredményei
Függő változó: sztenderdizált munkanélküliségi ráta (UNR)
Országok: Ausztrália, Ausztria, Belgium, Dánia, Finnország, Franciaország, Hollandia, Írország, Japán, Kanada, Nagy Britannia, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svájc,
Svédország, Új Zéland, USA
Időtartam
(T)
T =13,
1983-1995

Ökonometriai
modell
véletlen hatású
FGLS

BRR, BD: 20
OECD,
EPL:
Blanchard
és Wolfers
(2000),
UD:
Ebbinghau
s és Visser
(2000),
COOR:
OECD,
BRR:
18
OECD,
EPL: saját,
CENTR:
OECD,
TAX:
OECD,
UD: CEP2

T =36,
19601995, NT
=600

FGLS,
MS és RIR
heteroszkedasztiku kivételével
s hiba, idő- és
szignifikáns
országdummyk,
időtrend

T = 7,
fix hatású OLS
ötéves
periódusok, 19601994, NT
= 108

szignifikáns:
TAX, BRR;
EPL*CENTR
,
UD*CENTR
alacsony
centralizáltság mellett
szignifikáns

BRR, BD: 20
OECD1,
EPL:
Lazear
(1990),
egyébként:
Nickell

T = 8,
NLS
többnyire
ötéves
periódusok, 19601996, NT
= 131

ALMP és
COVER
kivételével
szignifikáns

Tanulmány
Elmeskov,
Martin,
Scarpetta,
1998
(Table 2)

Független változók
UB (BRR és BD), EPL,
UD, COOR, CENTR,
CORP (COOR és
CENTR), TW, ALMP,
GAP, MINWAGE

Adatok
OECD1

Nickell,
Nunziata,
Ochel,
2005
(Table 5)

ULR, EPL, EPL*ULR,
BRR, BD, BD*BRR,
UD, COOR, TAX,
COOR*TAX, LD, TFP,
RIP, MS, RIR

Belot, van
Ours,
2001
(Table III)

TAX, BRR,
EPL*CENTR,
UD*CENTR, INF változása

Blanchard, TFP, RIR, LD, BRR, BD,
Wolfers,
ALMP, EPL, TAX,
2000
COVER, UD, COOR
(Table5)

Országok (N)
19

Eredmények
Szignifikáns:
UB, EPL,
TW, ALMP,
COOR,
CORP, GAP
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(1997)

Bertola,
Blau,
Kahn,
2002
(Table
4.9)

LD, RIR, TFP, INF változása, BRR, BD,
COVER, EPL, ALMP,
UD, TAX, COOR

Fitoussi,
Jestaz,
Phelps,
Zoega,
2000
(Table 4,
6, 8)

Table 4 és 6: BRR, BD,
Nickell és
UD, COOR, COVER,
Layard
ALMP, Table 8: termelé- (1999)
kenységnövekedési trend,
nem bérjellegű szubvenciók

19

Baker,
Glyn,
Howell,
Schmitt,
2004
(Table 4,
4. oszlop)

ULR, EPL, UD, COOR, IMF
COOR2, BRR, BD, TW, (2003)
UD*COOR, BRR*BD,
TW*COOR,
temelékenységnövekedés
, RIR, TFP(-1)

20

Amable,
Demmou,
Gatti,
2006
(Table 4,
3. oszlop)

PMR, EPL*BRR, BRR,
COOR, UD, TW, FA,
RER, Productivity (-1),
CREDIT, TTB

18

Blanchard 20
és Wolfers
(2000)

OECD,
COOR:
Nickell et
al. (2005),
BRR:
Scruggs
(2004)

T = 8,
többnyire
ötéves
periódusok, 19601996, NT
= 103
Table 4: T
= 29,
19601998,
Table 6 és
8: 19831988 átlagai
T = 29,
19601988, NT
= 672

NLS,
országdummyk,
esetenként
idődummyk

Szignifikáns:
RIR, INF
változása,
BD, TAX

OLS

Table 4:
minden szignifikáns;
Table 6: UD
és COVER
kivételével
szignifikáns

T = 25,
19802004, NT
= 212

FEVD, ország- és a TTB kivéidődummik, AR(1) telével minden szignifikáns

fix hatású FGLS,
szignifikáns:
heteroszkedasztiku UD*COOR,
s hiba, idődummyk TW*COOR

Intézményi változók:
UB = munkanélküli segély, BRR= segély jövedelempólási hányad, BD = segély időtartama, CENTR =
bértárgyalások centralizáltsága, COOR = bértárgyalások koordinációja, COVER = a bértárgyalásokban érintett munkavállalók (%), UD = foglalkoztatottak közül a szakszervezeti tagok (%), EPL = elbocsátási korlátozások, foglalkoztatottak védelme, ALMP = aktív eszközökre fordított erőforrások a
GDP %-ában, TAX = munkát terhelő adók, TW = adóék, PMR = termékpiaci szabályozás,
MINWAGE =minimálbér
Makroökonómiai változók:
LD = munkakeresleti sokk, TFP = teljes termelékenységi sokk, RIP = reál importár sokk, MS = pénzkínálati sokk, RER =reálárfolyam, RIR = reálkamatláb, FA = pénzügyi eszközök, Credit = a reál hazai
hitelek a GDP %-ában, TTB = kereskedelmi mérleg trendje, GAP = tényleges és potenciális output
eltérése, INF = infláció
ULR = sztenderdizált munkanélküliségi ráta késleltetett értéke
1

OECD http://www.oecd.org/document/34/0,3746,en_2649_37457_40917154_1_1_1_37457,00.html
http://www.oecd.org/document/3/0,3746,en_2649_34637_39617987_1_1_1_1,00.html
2
CEP Center for Economic and Policy Research
http://www.ceprdata.org/other/data/bghs_annual.zip

Forrás: Eichhorst, Feil, Braun (2008) 34-36. oldal
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