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Összefoglaló

TISZ TELT OLVA SÓ!
AMagyarNemzetiBanknagyjelentőségettulajdonítannak,
hogyszéleskörbenismerttéváljanakazokajegybankielemzések,amelyekkülönbözőidőszerű,közérdeklődésreszámot
tartó gazdasági és pénzügyi folyamatokkal foglalkoznak. Az
MNB-szemle 2014. márciusi száma a vállalati jövedelmezőségésmunkapiacialkalmazkodáskapcsolatával,arészmunkaidősfoglalkoztatáshátterébenlévőtényezőkkel,ahozamgörbekomponenseivel,atranzakciósilletékbevezetésének,
illetve a napközbeni elszámolásnak a hatásaival foglalkozik.
A szemle folytatja az interjúsorozatot, ezúttal Christopher
Carroll-lal,aJohnsHopkinsEgyetemtanárávalkészültbeszélgetésttesziközzé.
BauerPétertanulmányaahazaivállalatokjövedelmezőségét
és az ebből következő munkapiaci alkalmazkodást elemzi.
Aválságsorán,agyengülőkeresletikörnyezetbenavállalatokjövedelmezőségeerősenromlott,amiremunkaköltségeik visszafogásával reagáltak. A költségoldali alkalmazkodás
így tompította az inflációs nyomást. A vállalatoknak ezt a
viselkedésétkorábbielemzésekmakrováltozóksegítségével
mármegállapították,eztatapasztalatotegészítikiacikkegy
vállalati adatbázison elvégzett vizsgálattal. Az eredmények
alapján a mikroadatokból számított profithányad hasonló
képetmutat,mintamakrostatisztikákonalapuló.Ezalapján
a profithelyzet 2011-re a válság előtti szintre állt vissza.
Ugyanakkor a szerző megítélése szerint a vállalati adatok
alapján számított hozammutató (ROA) jobban jellemzi a
jövedelmezőségalakulását,amihezavállalatoknakalkalmazkodniukkell.Avállalatokjövedelmezőségénekjavulásábana
hozzáadottértéknövekedésénekvankulcsszerepe.Aválságban a visszaeső keresletre a munkaköltségek oldaláról történtalkalmazkodás,deezinkábbcsakkövetteaprofitabilitás
alakulását. A hozammutató alapján a keresleti környezet
számottevő javulása kell ahhoz, hogy a versenyszféra jövedelmezősége a 2011-es értékekről a 2007-es, válság előtti
szintetmegközelítse.Ajövedelmezőségalakulásábanugyanakkor jelentős heterogenitás mutatkozik, így a 2010-től ha
visszafogottanis,demárbővülőkülpiacikeresletazexportorientáltvállalatokprofitabilitásánakszámottevőjavulásával
járt. A belföldi piacra termelő vállalatok jövedelmezőségénekérdemijavulásaabelsőkeresletnövekedésévelpárhuzamosantörténhetmeg.

BodnárKatalincikkearészmunkaidősfoglalkoztatástvizsgáljaaválságalatt.Aválságelőttarészmunkaidősfoglalkoztatás nagyon alacsony szinten állt Magyarországon, a válság
alatt viszont az Európai Unión belül az egyik leggyorsabb
növekedést a hazai munkapiacon figyelhettük meg a részmunkaidősöklétszámában.AzEurópaiUniótöbbországában
arészmunkaidősfoglalkoztatásciklikusokokmiattbővült:a
vállalatok–jellemzőenkormányzatitámogatásmellett–tartalékolták a munkaerőt azzal, hogy elbocsátások helyett az
egy főre eső munkaórák számát változtatták. Emellett a
romlókonjunkturálishelyzetbenarészmunkaidősmunkakínálat is növekedett. Ilyen ciklikus hatásokat hazánkban is
megfigyelhettünk.Aszerzőacikkbenaztafeltevéstvizsgálja,hogyarészmunkaidősöklétszámánakváltozásakizárólag
ciklikusokokmiattment-evégbe.Ebbőlazkövetkezne,hogy
akilábalássoránazegyfőreesőmunkaórákemelkednifognak, miközben a részmunkaidős foglalkoztatás a korábbi
alacsony szintre süllyedhet vissza, és a foglalkoztatottak
összlétszámanembővüljelentősen.Avizsgáltadatokalapján azonban ez nem igaz. A részmunkaidősök létszámának
növekedéserészben–különösenapiaciszolgáltatásokesetében – trendszerű folyamat, amely a kilábalás során is a
korábbinálmagasabbszintentarthatjaarészmunkaidőslétszámot.
Horváth Dániel, Kálmán Péter, Kocsis Zalán és Ligeti Imre
tanulmánya a piaci hozamok két komponensét, a jövőbeli
hozamvárakozástésalejáratiprémiumotvizsgálja.Aszerzők
bemutatjákahozamgörbétbefolyásolólegfontosabbelméleti tényezőket, és megvizsgálják azok szerepét az elmúlt
évekfejlettésfeltörekvőpiacifolyamataiban.Eredményeik
alapján a feltörekvő országok közös lejárati prémium és
kamatvárakozási komponense együtt mozog az Egyesült
Államokban megfigyelt hasonló tényezőkkel. A két komponensközülalejáratiprémiumalakulásábantűnnekfontosnak
aglobáliskockázatisokkok.AzamerikaijegybankQE3programjának lassításával kapcsolatos aggodalmak a feltörekvő
piacokonerőteljesenjelentkeztekalejáratiprémiumalakulásában, de valamelyest a valós kamatvárakozásokat is megemelték. A hazai kontextusban a nemzetközi tényezőkkel
valóegyüttmozgásvizsgálatamellettarrafokuszálnak,hogy
milyenszerepelehetahozamgörbénekahazaikamatvárako-
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zások monitorozásában. Az FRA-hozamok és a Reuters-felmérésben látott kamatvárakozások szignifikáns előrejelző
erővel bírtak a jegybanki alapkamatra vonatkozóan, ezzel
szemben az állampapír-piaci hozamok előrejelző képessége
bizonytalanabbvolt.
IlyésTamás,TakácsKristófésVargaLórántcikkeapénzügyi
tranzakciósilletékhatásaivalfoglalkozik.Elemzésükalapjána
pénzforgalmiszolgáltatóktöbblépésbenésjelentősmértékben áthárították az ügyfelekre a tranzakciós illetéket mind
tavasszal,azilletékbevezetésekapcsán,mindpedigősszelaz
illetékkulcsok megemelésekor. Az illeték áthárítása a készpénzfelvételekésazátutalásokesetébenjellemzőenközvetlenülatranzakcióraterhelvetörténtmeg.Akártyásvásárlásoknál a közvetlen áthárítás átlagos mértéke jóval alacsonyabb volt, a fizetési kártyák éves díjai azonban jelentősen
emelkedtek.Ahazaipénzforgalom2013elsőfélévesstatisztikai adatai alapján nem látható eltérés a korábbi években
megfigyelhetőtrendektől,továbbraisazelektronikustranzakciók lassú térnyerése és a készpénzhasználat csökkenése
figyelhetőmeg.Atranzakciósilletékbevezetésetehátebben
azidőszakbannemváltoztattamegahazaifizetésiforgalom
szerkezetének fejlődési pályáját sem negatív, sem pozitív
irányban.

volumenűfejlesztésrekorábban1999-ben,aVIBERbevezetésévelkapcsolatbankerültsor,ezértajegybankazelőkészítés
soráncsupánbecsülnitudtaaprojektnekmindafizetésiforgalomra, mind pedig a banki likviditásra gyakorolt hatását.
Mostafejlesztéssoránleggyakrabbanfelmerültkérdéseket
teszikfelaszerzőkújra,ésadnakrájukajelenlegitapasztalatok alapján választ. A napközbeni elszámolás bevezetését
megelőzőenisegyértelművolt,hogyalakosságiésavállalati
ügyfelekszámárapozitívhatássalleszazújelszámolásirendszerbevezetése,deaforgalomváltozásárólésalikviditásról
csakegyévelteltévellehetérdembennyilatkozni.Aszerzők
bemutatják,hogyanapközbenielszámolásbevezetésétkövetőelsőidőszakbanaVIBER-tranzakciókegyrészeátterelődött
az új elszámolási rendszerbe. Emellett az is kiderül a tanulmányból,hogyahazaifizetésiéselszámolásirendszerekben
anapközbenielszámolásnemokozottlikviditásinehézséget
semrendszer-,sempedigegyedibankiszinten.

KissÁronésKónyaIstvánChristopherCarroll-lalkészítettek
interjút.AJohnsHopkinsEgyetemközgazdaságtan-profeszszora az aktuális makrogazdasági modellezési gyakorlat
alkalmazhatóságával, gazdaságpolitikai lehetőségeivel és
jövőbeli kilátásával kapcsolatos kérdésekre válaszol, illetve
beszélszakterülete,aheterogénháztartásiviselkedésperspektíváiról. Az interjú kitér a közgazdaság-tudomány és a
LuspayMiklósésMadarászAnnamáriatanulmányaaztvizs- válságkapcsolatának,aválságelőrejelezhetőségénekkérdégálja,hogyanapközbenielszámolásbevezetése(2012.július seireis.
2.)ótaelteltközelmásfélévbenhogyanalakultaforgaloma
a Szerkesztőbizottság
hazai fizetési rendszerben. A hazai pénzforgalomban ilyen
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Bauer Péter: Vállalati jövedelmezőség és
munkapiaci alkalmazkodás – egy mikroadatokon
végzett vizsgálat eredményei

A válság során a gyengülő keresleti környezetben a vállalatok jövedelmezősége erősen romlott, amire munkaköltségeik viszszafogásával reagáltak. A költségoldali alkalmazkodás így tompította az inflációs nyomást. A vállalatoknak ezt a viselkedését
korábban már makrováltozók segítségével elemeztük, ezt az alábbiakban kiegészítjük egy vállalati adatbázison elvégzett
vizsgálattal. Az eredmények alapján a mikroadatokból számított profithányad hasonló képet mutat, mint a makrostatisztikákon
alapuló. Ez alapján a profithelyzet 2011-re a válság előtti szintre állt vissza. Ugyanakkor megítélésünk szerint a vállalati adatok alapján számított hozammutató (ROA) jobban jellemzi a jövedelmezőség alakulását, amihez a vállalatoknak alkalmazkodniuk kell. A vállalatok jövedelmezőségének javulásában a hozzáadott érték növekedésének van kulcsszerepe. A válságban a
visszaeső keresletre a munkaköltségek oldaláról történt alkalmazkodás, de ez inkább csak követte a profitabilitás alakulását.
A hozammutató alapján a keresleti környezet számottevő javulása kell ahhoz, hogy a versenyszféra jövedelmezősége a 2011es értékekről a 2007-es, válság előtti szintet megközelítse. A jövedelmezőség alakulásában ugyanakkor jelentős heterogenitás
mutatkozik, így a 2010-től visszafogottan, de már bővülő külpiaci kereslet az exportorientált vállalatok profitabilitásának
számottevő javulásával járt. A belföldi piacra termelő vállalatok jövedelmezőségének érdemi javulása a belső kereslet növekedésével párhuzamosan történhet meg.

BEVEZETÉS

érdemben javulnia kell. Ugyanakkor érdemes azt is megjegyezni,hogyelképzelhetőajövedelmezőséghosszabbtávú
elmaradásaaválságelőttiszinttől.Ennekokalehet,haolyan
tőke–munkahelyettesítésrekerülsor,amelynekkövetkeztébenazelvárttőkejövedelmekkisebbekakorábbiaknál.Egy
ilyenhelyettesítéstindokolhatamunkátterhelőadókközelmúltban történt csökkentése a tőkét terhelő adókhoz
képest.

A2008őszénkirobbanóvilággazdaságiválságsoránahazai
termékek iránti kereslet érdemben csökkent a korábbi időszakhoz képest. Ennek következtében a vállalatok jövedelmezőségeerősenromlott.Jövedelmezőségükcsökkenésére
avállalatokáremelésekhelyettinkábbaköltségeikjelentős
részét kitevő munkaköltségek visszafogásával reagáltak.
Akorábbiakbanajövedelmezőségetcsakmakroszintenvolt
lehetőségünkvizsgálni(lásdpl.MNB,2013a),ebbenazírás- Amikroszintűadatoklehetővéteszikavállalatokszektorális,
banarrateszünkkísérletet,hogyeztkiegészítsükegyvállala- méretésegyébismérvekszerintiszegmentálását,azazvizsgálható a profitabilitás vállalatok közötti heterogenitása.
tiadatbázisonelvégzettelemzéssel.
AmunkapiacialkalmazkodásheterogenitásátezzelösszefügElőször is megmutatjuk, hogy a mikroadatokból számított gésbenszinténmegvizsgáltuk.Azttaláltuk,hogyelsősorban
profithányad szorosan együtt mozgott a makroszinten szá- afeldolgozóipar,illetveazexportorientáltvállalatokjövedelmítottprofithányaddal.Ezutánolyanprofitabilitástjellemző mezősége érdemben javult 2011-ig a válság mélypontjához
mutatókat számolunk, amelyeket nem lehetséges makro- képest,mígatöbbivállalatesetébenkisebbmértékűjavulást
adatokalapjánkonstruálni.Megvizsgáljuk,hogyezekmeny- tapasztalhatunk. Munkapiaci alkalmazkodásra szinte az
nyibenmutatnakmásképetavállalatiszektorjövedelmező- összesvizsgáltvállalatszegmensbensorkerült,azazareálbéségéről.AROA-(return on assets,eszközökönelérthozam) rek növekedési ütemének mérséklődése, illetve létszámmutatóalapjánaversenyszférajövedelmezőségeerősebben csökkenés következett be. Ez azonban csak a profitabilitás
romlott,mintaprofithányadszerint,ésaválságotmegelőző további romlásának megállítására volt elég, a profitabilitás
szinteléréséhezaprofitabilitásnakmég2011-etkövetőenis jelentősebbjavulásacsakotttörténtmeg,aholakeresletis
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Azadatbáziskiegyensúlyozatlanpanelstruktúrájú,azaznem
állrendelkezésremindenévremindenvállalatraadat.Ezaz
időbeli vizsgálatok esetében összetételhatást okozhat.
Epotenciálistorzításkiszűréseérdekébenazeredményeket
(aregressziósvizsgálatoktóleltekintve)2006-tólkezdveúgy
is kiszámítottuk, hogy csak azokat a vállalatokat vizsgáltuk,
amelyeknekadatai2006–2011közöttmindenévrerendelkezésreálltak.Azaz2006–2011-reegykiegyensúlyozottpaneladatbázist is megvizsgáltunk, és állításaink robusztusnak

4,0

2007

AszélsőségesértékekszűréseérdekébenaROA-mutatószerintrendezettmintaalsóésfelső1százalékátelhagytuk.

(éves változás)

2006

Amintatisztításaérdekébenaz1millióforintmérlegfőöszszegalattivagy100ezerforintnálkisebbértékűnempénzügyieszközzelrendelkezővállalatokatelhagytuk.

1. ábra
Profithányad a versenyszférában makroés mikroadatokból számítva

2005

A mikroszintű vizsgálatok esetében a ROA profitabilitási
mutatót használjuk, amely megszokott indikátor a vállalati
pénzügyekben.Amutatótazüzemieredményésamérlegfőösszeghányadosakéntszámítottuk.

Amakrostatisztikákbólszámolt,gyakranalkalmazottprofitabilitási mutató a profithányad. Ez a bruttó működési eredmény (GOS) és a hozzáadott érték aránya. A GOS a hozzáadott érték és a munkaköltség különbsége. Ugyanakkor
többféle változat számítható: a munkaköltség lehet teljes
munkaidősfoglalkoztatottakrakiszámítva,részmunkaidőben
foglalkoztatottakkal korrigálva, illetve a nemzeti számlák
adataiból számítva, ahol az összes hazai foglalkoztatottat
figyelembe veszik, a külföldön dolgozók nélkül. A vállalati
alkalmazkodás elemzésénél az inflációs jelentés ez utóbbi
mutatóból indul ki (MNB, 2013b). A vállalati adatbázisból
számítottmutatóazutóbbikoncepcióhozállközel.Ugyanakkor nem várható el, hogy a vállalati adatbázisból számított
mutató szintben egyezzen a makrostatisztikával, utóbbi
esetben ugyanis olyan korrekciókat ír elő a GDP-számítás
módszertana, amelyet a vállalati statisztikákon nem végeztünkel(pl.feketegazdaságfigyelembevétele).Ezértaszintek
mellettazévesváltozásokatisösszehasonlítjuk:haezutóbbiak közel esnek, abból a mutatók együttmozgására következtethetünk.Aversenyszférárakiszámítotteredményekazt

2004

Csak a versenyszféra vállalatait vizsgáljuk (A–N ágazatok).
Apénzügyiszektort(Kágazat)kihagytuk,mivelebbenaszektorbanaprofitabilitásvizsgálatáhozmásmódszerekrelenne
szükség,mintatöbbiesetben,valamintstrukturálistörések
figyelhetőkmeg.

MAKRO- ÉS MIKROADATOKBÓL
SZÁMÍTOTT PROFITHÁNYAD

2003

AvizsgálatokhozaNemzetiAdó-ésVámhivatal(NAV)vállalati szintű paneladatbázisát használtuk, amely lényegében
lefediateljesvállalatiszektort.Azadatok1995–2011között
éves gyakorisággal állnak rendelkezésre. Az évek esetében
adóévethasználtunk,amiaztjelenti,hogyazoknálavállalatoknál, ahol az üzleti év eltér a naptári évtől, ott a június
1-jénél korábbi fordulónap esetében az adóév az előző év,
mígezendátumotkövetőenazadottév.

Azábrákatcsaka2001–2011-esidőszakramutatjukbe,mivel
a2001előttifelzárkózásidőszakánakfolyamatainemtekinthetőktipikusnak,éscsakkevésséjárulnánakhozzáaválság
időszakánakértékeléséhez.

2002

ADATOK

bizonyultak.Atovábbiakbancsakakiegyensúlyozatlanadatbázisonkapotteredményeketismertetjük.

2001

bővült. Ez utóbbi esetekben a reálmunkaköltség szintje
2011-reaválságelőtttapasztaltértékekreemelkedettviszsza. A kereslet javulását nem tapasztaló vállalatoknál a
reálmunkaköltségszintjetartósan,bárnemjelentősmértékben elmarad a válság előtti értékektől. Végül az idősorok
egyszerű együttmozgásának vizsgálatát követően ökonometriaieszközökkelelemezzükavállalatokmunkapiacialkalmazkodását jövedelmezőségi sokkok hatására. Az eredmények alapján a jövedelmezőség romlása valóban a munkaköltségekcsökkenésétokozza,részbenareálbérek,részben
afoglalkoztatásmérséklődésénkeresztül,továbbámegállapítható,hogyamunkapiacialkalmazkodáserősebbaveszteségesvállalatokesetében.

VÁLLALATIJÖVEDELMEZŐSÉGÉSMUNKAPIACIALKALMAZKODÁS

ROE (return on equity), ROI (return on investment), ROIC
(return on invested capital),aholavállalateredményétosztjáksorrendbenazeszközökkel,asajáttőkével,azeredményt
generálóberuházással,illetveabefektetetttőkével.Avállalati eredményt is különféleképpen számíthatjuk: működési
eredmény, üzemi eredmény, adózás előtti eredmény, adózott eredmény. Ezeket a mutatókat vállalati adatokon ki
tudjuk számítani, míg makroadatokon ez nem lehetséges,
vagykomolynehézségekbeütközik.

2. ábra
Profithányad a versenyszférában makroés mikroadatokból számítva
(szint)
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Forrás: MNB.

mutatják (1. és 2. ábra), hogy a profithányad éves indexét
tekintve a nemzeti számlás számokhoz közel esik a vállalati
adatbázisbólszámítottérték(2001-tőlakorreláció0,8körül
van).1
Mind a makro-, mind a mikroadatok alapján számított profithányad alapján elmondható, hogy a 2009-es mélypontot
követően 2011-re a jövedelmezőség visszaállt a 2007-es
értékre (2. ábra).

A VERSENYSZFÉRA PROFITABILITÁSA
ROA-MUTATÓ ALAPJÁN
A fentiekben a profithányad alapján vizsgáltuk a vállalatok
jövedelmezőségét.Avállalatokazonbannemprofithányadukat,hanemprofitjukatkívánjákmaximalizálni,ígyajövedelmezőségihelyzetmegítéléséhezisaprofitalakulásábólkell
kiindulni.Ahozzáadottértékvisszaesésepéldáulcsakerősen
tompítva jelentkezik a profithányadban, mert a profitabilitástahozzáadottértékarányábanvizsgáljuk.Továbbimegjegyzés, hogy a profithányad számításakor használt GOS
többokbóliskülönbözikaténylegesprofittól,példáultartalmazzaatőkeamortizációjátis.Ugyanakkorvállalatokközött
összehasonlítható eredményt csak a profit használatával
nemkaphatunk,hiszeneltérőmennyiségűeszközzelrendelkezővállalatokeleveeltérőnagyságúprofiteléréséreképesek. Emiatt a profitabilitást különböző hozammutatókkal
szokásjellemezni.Aleggyakoribbak:ROA(return on assets),

AkövetkezőkbenazüzemieredményalapjánszámítottROAmutatótfogjukvizsgálni,azazavállalatüzemieredményéta
mérlegfőösszeggel osztjuk. Ez a típusú mutató rendkívül
elterjedtavállalatértékelésekterületén.EmellettazisaROA
mellettszól,hogyarendelkezésreállóadatokbólamérlegfőösszegtekinthetőmegbízhatónak,szembenpéldáulavonzó
alternatívának tűnő ROE-mutatóhoz szükséges sajáttőkeadattal.UgyanakkoraROAszámításánálgyakori,hogynem
az üzemi eredményt, hanem az adózás utáni eredményt
osztják a mérlegfőösszeggel. Ez utóbbi eredménymutató
tartalmazzaapénzügyiműveletekeredményétésarendkívülieredménytis,nemtartalmazzaviszontatársaságiadót.
Bár a vállalat tényleges profitját az adózás utáni eredmény
jobban mutatja, mint az üzemi eredmény, az előbbi több
olyan volatilis tételt tartalmaz, amelyre a vállalatnak rövid
távoncsekélyráhatásavan,ésvalószínűtlen,hogyerrefoglalkoztatásbanvagybérekbenreagálna.Amennyibenezeket
aváltozásokatavállalatoktartósnakítélik,akkortermészetesen sor kerülhet alkalmazkodásra. A magyar adatok esetébenazttaláltuk,hogyapénzügyibefektetések,értékpapírok
átértékelődése2008-banés2011-benisérdembencsökkentette a vállalatok jövedelmezőségét. Mivel elsősorban a
profitabilitás és a munkapiaci alkalmazkodás kapcsolatát
vizsgáljuk,ezértazilyenhatásoktólérdemeseltekinteni,így
atanulmányban(hacsakkülönnemjelezzük)aROA-mutatót
azüzemieredménybőlszámítjuk.Érdemesmégmegemlíteni,hogyazüzemieredményakorábbanmárbemutatottGOS
és az amortizáció eltéréseként jól közelíthető (emellett az
egyébbevételekésráfordításokegyenlegétaGOS-nálnem
szerepeltettük,azüzemieredményviszonttartalmazza).
A ROA-mutató közgazdaságtani alkalmazásai főleg a piacszerkezeti elemzések területén találhatók (pl. Slade, 2004;
Claessens–Laeven, 2004). Makroökonómiai elemzési alkalmazására példa az Európai Bizottság közelmúltban készült
elemzése(EuropeanCommission,2013a).
Egyvállalatszegmens(pl.ágazat)profitabilitásánakjellemzéséreavállalatiszintűprofitabilitásimutatókvalamilyenátlagátérdemesképezni.Azegyszerűátlagnemmegfelelősta-

Amennyibenapénzügyiszektortnemhagyjukelaversenyszféraágazataiközül,amakro-ésmikroalapúszámokközöttiegyüttmozgáslényegébenmegszűnik.Ezamegfigyelésisapénzügyiszektorelhagyásamellettszól.
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tisztika,mivelsokakisméretű,gyengejövedelmezőségűcég,
amitorzítjaazátlagot.Akövetkezőkbenamérlegfőösszeggel
súlyozott átlagot fogjuk használni. További lehetőségek a
hozzáadottértékkelvagylétszámmalképezettátlagok.Ezekkel szemben a mérlegfőösszeggel képzett átlagnak az a jó
tulajdonsága,hogyadditív.Ezaztjelenti,hogyhatöbbcéget
összevonva tekintünk, akkor az így kapott új „cég” ROAmutatója pont az egyedi ROA-mutatók mérlegfőösszeggel
súlyozott átlagaként áll elő. A hozzáadott értékkel történő
súlyozáshátránya,hogyanegatívhozzáadottértékűvállalatokat el kell hagyni, a létszámmal súlyozás pedig a kisebb
cégekfelétorzítjaazátlagot(atöbbfőtfoglalkoztatócégek
munkatermelékenységeáltalábanmagasabb).
Afentiválasztásokhatásátmegvizsgálvaa3.ábrabemutatja
azüzemieredménybőlésazadózáselőtti,ill.adózotteredményből számolt ROA-mutató közötti különbséget a versenyszféraesetében.Látható,hogyazadózottésadózatlan
ROA-mutatóidőbelilefutásarendkívülhasonló,mígszintjében értelemszerűen az adózott mutató alacsonyabb. Az
üzemi eredménnyel számított ROA dinamikája ezektől
különbözik:aválságsoránamélypont2009-benvan,onnantólkezdveérdemijavuláslátszik.A2008-asés2011-esévekben látható jelentősebb eltérést az adózás előtti ROAmutatótólfőlegamárkorábbanemlítettpénzügyibefektetések átértékelődése magyarázza. A 4. ábra a különféle
súlyozásokhatásátmutatja:aszintbelikülönbségekellenére
ahozzáadottértékkelsúlyozottROAésamérlegfőösszeggel
súlyozottROA(mindenvállalatra,ill.csakpozitívhozzáadott
3. ábra
Üzemi eredményből, adózás előtti és utáni eredményből
számított ROA-mutatók
(mérlegfőösszeggel súlyozott átlagok)
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4. ábra
A versenyszféra profitabilitása különféle súlyozások
esetén
(üzemi eredményből számított ROA-mutató alapján)
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értékűvállalatra)dinamikájarendkívülhasonló.Komolyabb
eltéréstcsakalétszámmalsúlyozottROAesetébentapasztalhatunk.
Állításainkat a továbbiakban a mérlegfőösszeggel súlyozott,
üzemi eredményből számított ROA-mutatóra alapozzuk. Ez
alapján megállapíthatjuk, hogy a versenyszféra profitabilitása már 2008-ban elkezdett csökkenni, majd 2009-ben komoly
zuhanást mutatott, onnan kezdve viszont 2011-ig javulást
láthatunk. 2011 után azonban a profitabilitásnak így is
érdemben javulnia kell, hogy a 2007-ben megfigyelhető értékeket elérje. Ezzel szemben a profithányad 2011-ben a 2007es szintre visszaért. Az eltérés fő oka, hogy a profithányad
esetében a hozzáadott értékkel osztunk, így ennek visszaesése részben ki van szűrve a mutatóból, míg a ROA esetében a
mérlegfőösszeg kevésbé alkalmazkodott.

A JÖVEDELMEZŐSÉG
HETEROGENITÁSA
Avállalatszintűadatoklehetőségetadnakannakmegvizsgálására,hogyakülönbözőjellemzőkkelbíróvállalatokprofitabilitásának alakulása mennyiben tér el. A vállalatok számánaklétszám,ágazatésexportálóstátusszerintimegoszlását
afüggelékbentalálható1.táblázatésa2.táblázatmutatja.
Először vállalatméret szerint vizsgáltuk a jövedelmezőség
eltérő alakulását. Mivel a nagyvállalatok viselkedése lényegesen eltérő lehet a többi vállalattól, ezért a legalább 250
főt,ill.250főnélkevesebbfőtfoglalkoztatóvállalatokprofi-

VÁLLALATIJÖVEDELMEZŐSÉGÉSMUNKAPIACIALKALMAZKODÁS

6. ábra
A feldolgozóipar és a piaci szolgáltató szektor
profitabilitása

5. ábra
A 250 főnél kevesebb (kkv), ill. több embert
foglalkoztató (nagy-) vállalatok profitabilitása
7
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Ezutánágazatibontásbanvizsgáltukajövedelmezőséget.Két
nagycsoportotnéztünk:afeldolgozóipariésapiaciszolgáltató vállalatokat (6. ábra). A feldolgozóiparban a 2009-es
mélypontotkövetően2011-igszámottevőenjavultaprofitabilitás,lényegébena2007-esszintközelébetértvissza.Megjegyzendőugyanakkor,hogymár2007-benisaprofitabilitás
romlásavoltmegfigyelhető,ígya2006-oscsúcstóla2011-es
értékelmarad.Apiaciszolgáltatóágazatbanaprofitabilitás
csakkismértékbenjavultaválságmélypontjátkövetően.

Forrás: MNB.

7. ábra
Az exportáló és nem exportáló vállalatok profitabilitása
(legalább 50 százalékos exportrészesedés alapján besorolva)
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tabilitásátvizsgáltuk(5.ábra).Ezutóbbivállalatokatnevezzükkkv-knak(kis-ésközépvállalatok).2Megállapítható,hogy
mindanagyvállalatok,mindakkv-kjövedelmezőségejelentősenromlottaválsághatására.Anagyvállalatoknálaprofitabilitás romlása már 2008-ban elkezdődött, és csak 2010ben érte el mélypontját. A kkv-k jövedelmezősége csak
2009-bencsökkentérdemben,innentőlazonbanlassújavulástmutat.Mindkétvállalatiszegmens2011-esprofitabilitása elmarad a válság előtti, 2007-es értékétől. 2011-ben a
nagyvállalatoknálnémilegmármagasabbajövedelmezőség,
mintakkv-kesetében.Látható,hogymígaválságotmegelőzőenanagyvállalatokprofitabilitásaszámottevőenjobbvolt,
mintakisebbvállalatoké,aválságotkövetőenezakülönbség
majdhogynemmegszűnt.Ígyaválságelőttiidőszakkalszemben,akereslethiányoskörnyezetbenavállalatméretönmagában már nem magyarázta érdemben a jövedelmezőség
szintjét.
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Forrás: MNB.
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Ajövedelmezőségetérdemesexportorientáltésnemexportáló vállalatok bontásban is megvizsgálni, a külső keresleti
folyamatokugyanisaválságkezdetisokkjátkövetőenérzékelhetően kedvezőbben alakultak, mint a belső keresleti
helyzet (7. ábra). Nem meglepő módon ez a bontás igen

Akkv-szektorhivatalosdefiníciójábanalétszámmellettazárbevételreésamérlegfőösszegreisszerepelnekkorlátok,ezeketazonbanazosztályozás egyszerűsítése érdekében nem vesszük figyelembe. Hasonló eljárást alkalmaz az Európai Bizottság is a kkv-król írt elemzéseiben (pl.
EuropeanCommission,2013b).
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hasonlóeredményekkeljár,mintafeldolgozóipar–piaciszolgáltatás megbontás, hiszen az exportorientált vállalatok
elsősorbanafeldolgozóiparrajellemzőek.3
A jövedelmezőség vállalatok közötti heterogenitását értékelve tehát összességében megállapíthatjuk, hogy elsősorban a
feldolgozóipari, exportorientált vállalatok jövedelmezőségében tapasztalhatunk jelentősebb javulást a válság mélypontját követően, míg a szolgáltatószektorbeli, nem exportáló
vállalatok jövedelmezősége érdemben nem nőtt. A méretkategóriák szerinti bontás lényegesen csekélyebb eltérést
mutat, az időszak végére a nagyobb vállalatok profitabilitása
csak kismértékben kedvezőbb, mint a kisebb vállalatoké.

PROFITABILITÁST MEGHATÁROZÓ
TÉNYEZŐK ALAKULÁSA,
A MUNKAPIACI ALKALMAZKODÁS
VIZSGÁLATA
A vállalatok profitabilitása mellett annak meghatározó
tényezőitismegvizsgáljukavállalatokkülönfélecsoportjaira.
Egyfelőlaköltségtényezőket,ígyamunkapiaciváltozókat:a
reálbért(pontosabbanazegyfőrejutóreálmunkaköltséget),
a létszámot, illetve az ezek szorzataként adódó teljes reálmunkaköltséget vizsgáljuk. Bevételi oldalról a (reál-) hozzáadottértékalakulásátelemezzük,amelyrészbenakeresleti
folyamatokat,részben–alétszámalakulásávalegyüttvizsgálva – a termelékenység változását is tükrözheti.4 Mivel a
ROAaprofitotamérlegfőösszegarányábanadjameg,ezért
ajövedelmezőségetmeghatározótényezőkközöttamérlegfőösszeg alakulását is megvizsgáltuk.5 Megjegyzendő, hogy
azesetlegesáralkalmazkodásisareálbér,illetvereálmunkaköltségalakulásábanjelenikmeg.Azelemzéssoránazadott
vállalatszegmens szintjén a létszám, a reálmunkaköltség, a
hozzáadott érték és a mérlegfőösszeg változókat a vállalati
szintű adatok egyszerű átlagával, a reálbér változót a létszámmal súlyozott átlaggal jellemezzük.6 Mivel a vizsgált
változókmértékegységeésnagyságrendjekülönböző,ígyaz
ábrákona2006-osértékhezviszonyítottszázalékosváltozást
mutatjukbe.

8. ábra
A versenyszféra profitabilitása és annak meghatározó
tényezői
(százalékos változás 2006-hoz képest)
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as sokkot követően a reálmunkaköltségek visszafogása
tapasztalható,amielsősorbanalétszámcsökkenésévelvalósult meg, miközben a reálbér 2011-ben újra emelkedik. Az
azonbanigaz,hogyareálbérválságelőttinövekedésiüteme
egyértelműenmegtört.Amunkapiacialkalmazkodásugyanakkor csak a profitabilitás további csökkenésének megakadályozásáravoltelegendő,akismértékűnövekedésinkábba
hozzáadottértékenyhejavulásához,valamintazábránnem
szereplőamortizációcsökkenéséhezköthető.

Aversenyszféránbelülérdemesalegalább5főtfoglalkoztató vállalatokat külön megvizsgálni, mivel az 5 főnél kisebb
vállalatokadataimeglehetősenzajosak(9.ábra).Ittakezdeti nagy romlás után jelentősebb jövedelmezőségjavulást
látunk,a2011-esértékmármeghaladjaa2008.évit.2011-re
ahozzáadottértékisvisszatérta2008-asszintre,ezzelpárhuzamosan a 2009–2010-ben csökkenő reálmunkaköltség
2011-ben már emelkedett, és a 2008-as értéktől kevéssé
maradtel.Ekörbenaprofitabilitásjavulásáhoztehátinkább
ahozzáadottértéknövekedése,mintamunkaköltségcsökElőszörateljesversenyszférátvizsgáltuk,aholaprofitabilitás kentésejárulthozzá.
2008-as majd 2009-es erőteljes csökkenése után javulást
lehetmegfigyelni,aválságelőtti,2007-esértéktőlazonbana Amikorajövedelmezőségalakulásánakheterogenitásátvizsjövedelmezőségvégigérdembenelmarad(8.ábra).A2008- gáltuk, akkor megállapítottuk, hogy a feldolgozóipari és

Ittexportálóvállalatoknakazokatsoroltukbe,amelyekárbevételüklegalábbfelétexportértékesítésbőlszerezték.Azeredménynemérzékeny
erreaküszöbértékre,amiabbólkövetkezik,hogyazexportrészesedéseloszlásaUalakotmutat,azazavalamennyitexportálóvállalatokárbevételéneknagyrészejellemzőenexportbólszármazik.
4
Amennyibenhozzáadottértékhelyettazárbevételtvizsgálnánk,akkorafolyótermelőfelhasználásalakulásátisfigyelembekellenevennünk.Az
egyszerűségkedvéértettőlitteltekintettünk.
5
Amunkaköltségetatermelőiárakkal,amérlegfőösszegetahozzáadottértékdeflátorraldefláltuk.
6
A zátlagszámításmódjamögöttiérveléshasonló,mintaROAesetében:areálbérkivételévelatöbbiváltozóextenzívjellegűváltozó,azazvállatok
közöttösszeadható.Areálbérviszontintenzívváltozó,azazasúlyozottátlagszámításteljesítiazadditivitásfeltételét.
3
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9. ábra
A legalább 5 főt alkalmazó vállalatok profitabilitása
és meghatározó tényezői
(százalékos változás 2006-hoz képest)
30

(százalékos változás 2006-hoz képest)

Százalékos változás 2006-hoz képest
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10. ábra
A legalább 250 főt foglalkoztató, feldolgozóipari,
exportáló vállalatok profitabilitása és meghatározó
tényezői
(százalékos változás 2006-hoz képest)
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Forrás: MNB.
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exportálóvállalatokjavítottákszignifikánsanprofitabilitásukat,éscsekélymértékben,de2011-reanagyvállalatokprofitabilitásaiskedvezőbbéváltakkv-khozképest.Ígymostazt
tanulmányozzuk,hogyaháromismérvegyüttesteljesülése
esetén–tehátanagy,feldolgozóipari,exportálóvállalatoknál–hogyanalakultakaprofitabilitástmeghatározótényezők(10.ábra).Megállapíthatjuk,hogyebbenavállalatszeg-
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Forrás: MNB.
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11. ábra
A kevesebb, mint 250 főt alkalmazó (kkv), nem
exportáló, piaci szolgáltató vállalatok profitabilitása
és meghatározó tényezői

2009

2010

2011

mensbenajövedelmezőséglényegébenvisszaállta2007-es
szintre.Ezahozzáadottértékszámottevőnövekedésemellett történt, amelynek 2011-es értéke így már érdemben
meghaladta a 2007–2008-as szintet. Ugyanakkor a reálmunkaköltség, ill. annak tényezői (létszám, bér) a kezdeti
mérséklődést követően 2011-re már újra a 2008-as szinten
tartózkodtak. Látható tehát, hogy a munkaköltségek csökkentése csak átmeneti volt, a profitabilitás helyreállása a
hozzáadott érték növekedéséhez köthető. A profithelyzet
javulásávalareálbérésalétszámisnövekedett.
Ajövedelmezőségjavításaapiaciszolgáltató,nemexportáló
kkv-kesetébenvoltalegszerényebb.Érdemesebbenavállalatszegmensben is megvizsgálni a vállalatok munkapiaci
alkalmazkodását(11.ábra).Ittareálmunkaköltségtartósan
elmarad2008-asszintjétől,elsősorbanareálbércsökkenése
miatt.Ebbenaszegmensbenteháta2010–2011-benjavuló
jövedelmezőségrészbenahozzáadottértékenyhenövekedésével,részbenamunkaköltségekleszorításávalfüggössze,
valaminthozzájárulazábránnemszereplő,deerősencsökkenőamortizációis.
A fenti eredmények azt sugallják, hogy a jövedelmezőség
érdemi javítása a válságot követően kizárólag a munkaköltségek csökkentésével nem volt lehetséges, ehhez szükség volt
a hozzáadott érték növekedéséhez is. Mivel ez leginkább az
exportszektorban következett be, amely a külső keresleti környezet javulására érzékeny, ezért feltételezhető, hogy elsősorban a kereslet járult hozzá a hozzáadott érték növekedéséhez. A profitabilitás javulásával párhuzamosan általában a
munkaköltség emelkedésnek indult.
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A PROFITABILITÁS ÉS A MUNKAPIACI
ALKALMAZKODÁS KÖZÖTTI
KAPCSOLAT ÖKONOMETRIAI
VIZSGÁLATA

ulmertképzettebbmunkaerőtfoglalkoztatnak.Azágazatra
kontrollálásnélkülaztkaphatnánk,hogyamagasabbprofit
magasabb béreket okoz pusztán e miatt az összefüggés
miatt. Az ágazati besorolás viszont fix hatásnak tekinthető,
ígyerrekontrollálunk.Azidőbelifixhatásokszerepeltetése
Az előző részben a profitabilitás és a vállalatok munkapiaci azadottévrejellemzőaggregálthatásokrakontrollál.
alkalmazkodása közötti kapcsolatot illusztratív példákon
keresztül,azidősorokegyüttmozgásaalapjánvizsgáltuk,de A ROA és a veszteségességet leíró dummyváltozó időbeli
az ok-okozati kapcsolatot csak feltételezhettük. Ebben a késleltetésével oldjuk meg a szimultaneitás problémáját,
részben ökonometriai eszközök segítségével elemezzük, azaz,hogynemcsakaprofitabilitáshatamunkapiaciváltohogy a vállalatok profitabilitásának változása okoz-e válto- zókra,hanemegyidejűlegamunkapiaciváltozókishatnaka
zástabérezésbenésafoglalkoztatásban.Aválságbannöve- profitabilitásra.Amegközelítéshátránya,hogyaprofitabilikedett a veszteséges vállalatok aránya, és feltételezhető, tás egyidejű hatását nem tudjuk megbecsülni. Normál időhogyaveszteségesvállalatokerőteljesebbalkalmazkodásra szakban a sokkokra kisebb késleltetéssel várható reakció,
kényszerülnek, mint a nyereséges vállalatok.7 Emiatt külön míg a válságban tapasztalt nagyméretű sokkokra nagyobb
megvizsgáljuk, hogy a veszteséges vállalatok másképpen késleltetésselvárhatunkalkalmazkodást.Abecslésekviszont
(erősebben)alkalmazkodnak-e.Megjegyezzük,hogyavesz- átlagosreakcióttükröznek,ígyvárható,hogyeredményeink
teséges vállalatok aránya a nem exportorientált vállalatok a válságidőszakban az alkalmazkodásra egy alsó becslést
körében különösen magas volt már a válság előtt is, és a fognakjelenteni.
válságsoránebbenakörbenerőteljesebbnövekedéstfigyelAzegyenletbenakésleltetettfüggőváltozó(yit–1 )szerepeltehettünkmeg.
téseazértszükséges,mertamunkapiaciváltozókerősteheÉrdemeselőrebocsátani,hogyeredményeinkaz1995–2011- tetlenségetmutatnak,ugyanisavállalatokkülönfélesúrlódáesévekadatainbecsültátlagoshatásokattükröznek,ígynem sokmiattasokkokranemtudnakazonnalreagálni.
képesek különbséget tenni abból a szempontból, hogy egy
válság időszakban erőteljesebb vagy gyengébb alkalmazko- Azegyenletalapjánab1együtthatóértelmezése:areálbér/
dáskövetkezett-ebeugyanakkorajövedelmezőségisokkra.
reálmunkaköltség/létszám b1 százalékkal nagyobb a következőévben,haaROA1százalékponttal(0,01-gyel)nagyobb
Amunkapiacialkalmazkodásvizsgálatáhozegyolyanegyen- az egyik vállalatnál a másikhoz képest. Itt a két vállalatot
letetbecslünkmeg,amelynagyonhasonlítaBlanchfloweret ugyanabban az évben hasonlítjuk össze, az időben állandó
al. (1996) tanulmányban használthoz.8 Az egyenlet, amit tulajdonságaik megegyeznek, az adott évben a reálbér/
reálmunkaköltség/létszám is ugyanakkora, valamint vagy
megbecsülünk:
mindkettő nyereséges vagy mindkettő veszteséges. A b2
értelmezésebonyolultabb,hiszenazonosROAmellettnem
yit = ai + δt + γyit–1 + β1 roait–1 + β2vesztit–1 + uit ,
lehet az egyik vállalat veszteséges, a másik pedig nyereséaholiavállalatot,tazévetjelöli,aiavállalatifixhatás, dt az ges.Ígyazértelmezés:akövetkezőévbenreálbérben/reálidőbelifixhatás(idődummyk),roait–1 az ivállalat t–1évben munkaköltségben/létszámban 100 b2 százalékkal nagyobb
megfigyelt ROA-mutatója, vesztit–1 pedig 1, ha az i vállalat azeltérésaveszteségesésanemveszteségesvállalatközött
veszteségesvoltat–1évben,különben0.Azegyenlethárom ahhoz képest, amit önmagában a profitabilitás különbsége
különböző verzióját is megbecsüljük, amikor (1) yit a indokolna.Ezazegyütthatótehátaprofitabilitásnemlineáreálmunkaköltséglogaritmusa,(2) yitareálbérlogaritmusa, rishatásátragadjameg,azazaprofitabilitásromlásaerőtel(3) yit a létszám logaritmusa az i vállalat esetében a t évre jesebb alkalmazkodást okoz, ha ettől veszteségessé válik a
vállalat.
vonatkozóan.
Avállalatifixhatásokszerepeltetésebiztosítja,hogyavállalatrajellemzőidőbenállandótényezőkrekontrollálunk,azaz
ezekhatásanemjelenhetmeg(tévesen)abecslésbenaprofitabilitáshatásaként.Példáullehetnekolyanágazatok,amelyekjövedelmezőbbekésmagasabbbéreketfizetnek,példá-

Azegyenletegyütthatóitún.fixed-effectmódszerrelbecsültük.Ezaztjelenti,hogyazidőbenállandó,vállalatrajellemző
hatást(ai ) kiszűrjük,mégpedigúgy,hogyaváltozóknakcsak
azidőbeliátlagoktólvalóeltéréséthasználjuk.Ismerteredmény, hogy a késleltetett függő változó szerepeltetése

Egyestanulmányokaprofithelyzetalakulásátaválságbanegyszerűenaveszteségességgeljellemzik(pl.Crawfordetal.,2013).
A zidézetttanulmánybanaztvizsgálják,hogyaköltségekfelettelértbevételenhogyanosztozkodikavállalatésamunkavállaló.Konkrétanazt
becsülikmeg,hogymagasabbegyfőrejutóprofitmagasabbbéreketokoz-e.
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ebben az esetben torzítást okoz, de ennek mértéke az idő
dimenzió növekedésével csökken. Azt feltételezzük, hogy a
rendelkezésre álló minta hosszúsága (1995–2011) miatt a
torzításnemszámottevő.Abecsléseredményeitafüggelékbenszereplő3.táblázatmutatja.9
Eredményeink robusztusságának vizsgálataként az egyenletet az Anderson–Hsiao-módszer (1982) egy változatával is
megbecsültük, ahol az egyenletben szereplő változók első
differenciájátvettük,majdakésleltetettfüggőváltozótkét
késleltetett szintváltozóval (yit–2 , yit–3) instrumentáltuk (4.
táblázat).Azeredményekminőségileg(együtthatókelőjele,
nagyságrendje, szignifikanciája) megegyeztek a fixed-effect
becsléssel. A továbbiakban a fixed-effect becsléssel kapott
(3.táblázatbantalálható)együtthatókatértelmezzük.
Az eredmények alapján a jövedelmezőség emelkedése magasabb reálmunkaköltséget okoz, ami részben a magasabb
reálbéreken, részben pedig a nagyobb foglalkoztatáson
keresztül valósul meg. A veszteségessé válás erősebb reakciót
indokol, mint amit a profitabilitás csökkenése okozna mind a
létszám, mind a reálbér esetében, és így a reálmunkaköltség
is erőteljesebben csökken. Míg pusztán a jövedelmezőség
változása hasonlóan érinti a létszám- és a reálbér-alkalmazkodást, a veszteségessé válás erőteljesebb létszámoldali
alkalmazkodást okoz, azaz a foglalkoztatottak száma vagy az
egy főre eső munkaórák száma erősebben csökken.
A becslések által mutatott alkalmazkodás azonban szerényebbannál,mintamitaggregáltszintenláthattunk.Aversenyszféra profitabilitása nagyjából 2 százalékponttal csökkent2008–2009-ben,aveszteségesvállalatokarányapedig
6 százalékponttal emelkedett ugyanebben az időszakban.
Aregressziókalapjánezösszességébenkörülbelül1-1,5százalékos reálmunkaköltség-csökkenést okoz. Ennél azonban
lényegesen nagyobb munkaköltség-csökkenést figyelhettünkmegaversenyszférábana2009–2010-esidőszakban.A
magyarázat feltehetően az, hogy egyrészt a becslés csak a
profitabilitás késleltetett hatását mutatja, másrészt a fenti
egyszerűegyenletnemképesmegragadniaztaheterogenitást, ahogy a különböző vállalatok a válságra reagáltak.
Továbbá a válságidőszakban a nagy sokkok következtében
megváltozhatott a munkapiaci alkalmazkodás erőssége és
késleltetéseis.Ígyafentiregresszióselemzéscsakegy–időbeliésvállalatokközötti–átlagoseredménytadaprofitabilitásésamunkapiacialkalmazkodáskapcsolatáról.

géseit vizsgáltuk. A jövedelmezőség alakulását egyfelől
makro-, ill. mikroadatok segítségével is tanulmányozhatjuk,
másfelől pedig többféle mutatóval is jellemezhetjük. Eredményeinkalapjánamutatómegválasztásánakfontosszerepevan.Amakrostatisztikákbólkiszámolhatószokásosprofithányad-mutató ugyanis hasonló képet mutat a vállalatok
jövedelmezőségéről, mint a mikroadatokból számított
ugyanilyen mutató. A profithányad alapján a profithelyzet
2011-reaválságelőttiszintreálltvissza.UgyanakkormegítélésünkszerintavállalatimikroadatokalapjánszámítottROAmutatójobbanjellemziajövedelmezőségvalódialakulását,
amihezavállalatoknakalkalmazkodniukkell.Eszerintaversenyszférábanmég2011utánisaprofitabilitástovábbijavulásáravanszükséga2007-esszinteléréséhez.Ajövedelmezőség alakulásában jelentős heterogenitás mutatkozik, így
például a nagy-, feldolgozóipari, exportorientált vállalatok
profitabilitásaaválságmélypontjaótaérdembenjavult,ami
mögött a hozzáadott érték érdemi növekedése áll, míg a
munkaköltségeket ezek a vállalatok csak átmenetileg csökkentették.Apiaciszolgáltató,nemexportálókkv-kprofitabilitásakevésbéjavult,ittamunkaköltségektartósanalacsonyabbak,mintaválságelőtt,miközbenahozzáadottértékbencsakcsekélymértékűhelyreállásvolttapasztalható.Ez
alapjánavállalatokjövedelmezőségénekjavulásábanahozzáadott érték növekedésének van kulcsszerepe. A munkaköltségekoldalárólugyanakkortörténtalkalmazkodás,deez
inkább csak követte a profitabilitás alakulását. A formálisabb,ökonometriaielemzésekmegerősítették,hogyaprofitabilitásváltozásáraavállalatokreagálnakamunkaköltséget
meghatározó létszám és bér alakításával, és a veszteséges
vállalatokalkalmazkodásaerőteljesebb.
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FÜGGELÉK: ÁBRÁK ÉS TÁBLÁZATOK
1. táblázat
A vállalatok létszám és ágazat szerinti megoszlása
(százalékos arány az egyes létszámkategóriákon belül)
Létszám

Szektor

<10

Feldolgozóipar

<50

<250

≥250

25,4

39,1

Piaciszolgáltatások

72,7

53,7

36,8

31,2

77,9

69,3

Egyéb

15,2

21,0

24,1

16,0

14,4

16,2

100

100

100

7,7

Összesen

12,1

Összesen

52,8

Hiányzik

100

100

≥250

Hiányzik

14,6

100

Forrás: MNB.

2. táblázat
A vállalatok létszám és exportáló státus szerinti megoszlása
(százalékos arány az egyes létszámkategóriákon belül)
Létszám

Export státus

<10

Nemexportáló
Exportáló
Összesen

<50

<250

97,0

93,6

81,9

69,4

98,5

96,1

3,0

6,4

18,1

30,6

1,5

3,9

100

100

100

Forrás: MNB.

12. ábra
A veszteséges vállalatok aránya a versenyszférában
(üzemi eredmény és adózott eredmény alapján)
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Forrás: MNB.
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3. táblázat
A profitabilitás hatása a munkapiaci alkalmazkodásra
y t = log(reál munkaköltség)
y t–1
ROAt–1
veszteségest–1
Megfigyelésekszáma
withinR2

y t = log(létszám)

y t = log(reálbér)

0,498

0,496

0,577

0,575

0,336

0,336

(0,0007)

(0,0007)

(0,0006)

(0,0006)

(0,0007)

(0,0007)

0,288

0,213

0,150

0,095

0,138

0,111

(0,0027)

(0,0034)

(0,0016)

(0,0020)

(0,0022)

(0,0028)

–

–0,066
(0,0018)

–0,048

–

(0,0011)

–0,024

–

(0,0015)

1689255

1689255

1686384

1686384

1656651

1656651

0,31

0,31

0,38

0,38

0,17

0,17

Megjegyzés: Dinamikus panelmodell fixed-effect becslése, mintaidőszak 1995–2011, zárójelben a sztenderd hibák, valamennyi együttható szignifikáns 1 százalékos szinten, év dummyk minden esetben szerepeltek a regresszióban.

4. táblázat
Robusztusságvizsgálat
y t = log(reál munkaköltség)
y t–1
ROAt–1
veszteségest–1
Megfigyelésekszáma

y t = log(létszám)

y t = log(reálbér)

0,513

0,512

0,814

0,813

0,382

0,382

(0,0072)

(0,0072)

(0,0082)

(0,0082)

(0,0034)

(0,0034)

0,208

0,175

0,103

0,088

0,103

0,089

(0,0029)

(0,0035)

(0,0021)

(0,0025)

(0,0025)

(0,0030)

–
1103004

–0,029
(0,0017)
1103004

–
1107164

–0,014
(0,0013)
1107164

–
1087754

–0,013
(0,0015)
1087754

Megjegyzés: Dinamikus panelmodell első differenciában becsülve, a késleltetett függő változó két késleltetett szintváltozóval való instrumentálásával, mintaidőszak 1995–2011, zárójelben a sztenderd hibák, valamennyi együttható szignifikáns 1 százalékos szinten, év dummyk minden
esetben szerepeltek a regresszióban.
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Bodnár Katalin: Részmunkaidős foglalkoztatás
a válság alatt

A válság előtt a részmunkaidős foglalkoztatás nagyon alacsony szinten állt Magyarországon, a válság alatt viszont az Európai
Unión belül az egyik leggyorsabb növekedést a hazai munkapiacon figyelhettük meg a részmunkaidősök létszámában.
Az Európai Unió több országában a részmunkaidős foglalkoztatás ciklikus okok miatt bővült: a vállalatok – jellemzően kormányzati támogatás mellett – tartalékolták a munkaerőt azzal, hogy elbocsátások helyett az egy főre eső munkaórák számát
változtatták. Emellett a romló konjunkturális helyzetben a részmunkaidős munkakínálat is növekedett. Ilyen ciklikus hatásokat
hazánkban is megfigyelhettünk. Cikkemben azt a feltevést vizsgálom, hogy a részmunkaidősök létszámának változása kizárólag ciklikus okok miatt ment-e végbe. Ebből az következne, hogy a kilábalás során az egy főre eső munkaórák emelkednek,
miközben a részmunkaidős foglalkoztatás a korábbi alacsony szintre süllyedhet vissza, és a foglalkoztatottak összlétszáma
nem bővül jelentősen. A vizsgált adatok alapján azonban ez a feltevés nem igaz. A részmunkaidősök létszámának növekedése
részben – különösen a piaci szolgáltatások esetében – trendszerű folyamat, amely a kilábalás során is a korábbinál magasabb
szinten tarthatja a részmunkaidős létszámot.

A válság előtt hazánkban a részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és aránya nagyon alacsony szinten állt. Ez
–azegyéb,nemtipikusfoglalkoztatásiformákalacsonyszintűelterjedtségévelegyütt–negatívanbefolyásoltaamunkapiacrugalmasságát,azaktivitásiésafoglalkoztatásirátátis.
Arészmunkaidősfoglalkoztatásaválságalattjelentősmértékbenbővült:4,9százalékról7százalékfölénőtt(1.ábra).
A jelenlegi szint uniós összehasonlításban még mindig
nagyon alacsony, a válság alatt tapasztalt növekedés azonban a részmunkaidősök létszámában (az Eurostat adatai
alapján2012átlagábanarészmunkaidőbenfoglalkoztatottak
létszáma67százalékkalvoltmagasabb,mint2007átlagában)
azegyiklegnagyobbvoltazunióországaiközött.

1. ábra
A részmunkaidőben foglalkoztatottak aránya az
aktívakon belül az Európai Unió országaiban
50
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BEVEZETÉS

A versenyszférában foglalkoztatottak létszáma a válság
kezdetén nagymértékben visszaesett, 2009 harmadik
2007 átlag
negyedévében érve el mélypontját. Aválságmélypontjaóta
Növekedés 2007–2012
tapasztalt létszámbővülést elsősorban a részmunkaidős
Forrás: Eurostat.
pozíciókbővülésemagyarázza,amiamegszűntteljesmunkaidőspozíciókkörülbelülharmadátellentételezte.Arészmunkaidősfoglalkoztatásnövekedéseugyanakkormáraválságot szolgáltatásokban, míg 2013-ban enyhén mérséklődött a
megelőzően,2006végénmegkezdődött,elsősorbanapiaci részmunkaidőbenfoglalkoztatottaklétszáma.
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2. ábra
A foglalkoztatás és a ledolgozott munkaórák változása
a hazai versenyszektorban
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II. n.év
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88

Munkaóratömeg
Átlagos munkaóra
Foglalkoztatottak száma

Megjegyzés: A 2012. IV. negyedévi visszaesést az év végi gyárleállások
magyarázzák.
Forrás: Munkaerő-felmérés.

A ledolgozott munkaóratömegben nagyobb mértékű alkalmazkodás volt megfigyelhető, mint a létszámban (2.ábra).
Amunkaóratömegaválságmélypontjaótanemnövekedett
a foglalkoztatottak létszámának lassú bővülése ellenére. E
két hatás eredőjeként az egy főre jutó átlagos munkaórák
száma csökkent. A válság során ez nagyrészt a foglalkoztatottak összetételében bekövetkezett változással, vagyis a
teljes munkaidős állások részmunkaidős pozíciókkal való
helyettesítésévelmagyarázható.Ugyanakkorateljesmunkaidősökledolgozottmunkaóráiismérséklődneklassan,illetve
2011-tőlkezdvearészmunkaidőbenfoglalkoztatottakisátlagosanalacsonyabbóraszámbandolgoznak.

koztatottság jobbanemelkedjen,illetve amunkanélküliségi
rátajobbancsökkenjen,mintakonjunktúraindokoltavolna,
vagyisamunkapiacvalamivelfeszesebb,mintabbanazesetbenlettvolna,haarészmunkaidősfoglalkoztatásonkeresztüli alkalmazkodás nem létezik. Ha ez a változás kizárólag
ciklikus, a válságból való kilábalással először a munkaórák
alkalmazkodnak(elsősorbanazzal,hogyavállalatokelkezdik
a részmunkaidőben foglalkoztatottakat teljes munkaidőben
foglalkoztatni,deatúlórákszámaisnövekedhet),ésekkora
foglalkoztatottság csak mérsékelten bővül, a munkapiac
továbbraislazamarad.Amennyibenazonbananullhipotézis
nem igaz, és a részmunkaidős foglalkoztatás legalább részbentrendszerűfolyamatokeredménye,akkorakilábaláskor
a részmunkaidősök aránya továbbra is a válság előttinél
magasabb szinten marad, és új teljes munkaidős pozíciók
jönnek létre. A foglalkoztatás tehát nagyobb mértékben
bővül,ésamunkapiacfeszesebblehet.
A cikkben először röviden összefoglalom a részmunkaidős
foglalkoztatás lehetséges okait az irodalom alapján, majd
bemutatom a hazai tendenciákat a nemzetközi folyamatok
tükrében, melyet a részmunkaidős foglalkoztatás jellemzőinekésokainakmagyarázatakövetkétmikroadatbázisalapján.Végülösszefoglalomakövetkeztetéseket.

A RÉSZMUNKAIDŐS
FOGLALKOZTATÁS OKAI – ELMÉLETI
ÁTTEKINTÉS
Mikroökonómiai alapok

Az egyén az adott bérek mellett eldönti, hogyan osztja fel
idejétamunkaésaszabadidőközött.Döntarról,hogydolgozik-e (extenzív határ), és arról is, hogy mennyit, milyen
intenzitássaldolgozik(intenzívhatár).Amennyibenamunkabéremelkedik,azamunkakínálatnöveléséreösztönöz(jövedelmi hatás), de a szabadidő iránti keresletet is növeli
(helyettesítési hatás). A munkakínálat a bérváltozáskor a
Összességében megfigyelhető, hogy a hazai munkapiacon jövedelmiésahelyettesítésihatáseredőjekéntalakulki.Egy
a válság során megfigyelt alkalmazkodás jelentős részben adott bérszint fölött elképzelhető, hogy a béremelkedés
az egy foglalkoztatottra jutó munkaórák változtatásával csökkentiamunkakínálatot,ilyenkorvisszahajlómunkakíná(vagyis az intenzív határon) zajlott. Ennek egyik formája, latigörbérőlbeszélünk.Ateljesvagyrészmunkaidősfoglalhogyarészmunkaidősfoglalkoztatásbővült.Ezközvetlenülis koztatásközöttiválasztásmunkakínálatiszempontbóltehát
befolyásoljaafoglalkoztatottaklétszámát,illetveakihaszná- attólfügg,hogyazegyénnekmennyireértékesaszabadideje
latlankapacitásokmértékétamunkapiacon,ésezenkeresz- (akisgyermekesanyukáknakpéldáulcsaládikötelezettségek
tülamunkapiacfeszességét.Ebbenacikkbenarészmunka- miattértékesebblehetaszabadidejük),éshogyanalakulnak
idős foglalkoztatás lehetséges okait és várható alakulását anettómunkabérek.Ugyanakkorazintenzívoldalialkalmazelemzem.
kodásnak más formái is vannak: a túlórák mennyiségének
vagyamunkaintenzitásnakaváltoztatásaisidetartozik.
A cikkben azt a nullhipotézist vizsgálom leíró statisztikák
segítségével, hogy a részmunkaidős foglalkoztatás bővülé- Munkakeresleti oldalról a vállalatok profitmaximalizálásra
se kizárólag ciklikus okok miatt következett be. Arészmun- valótörekvésehatározzameg,hogyteljesvagyrészmunkakaidősfoglalkoztatásbővüléselehetővétette,hogyafoglal- idős foglalkoztatottakat alkalmaznak-e. A foglalkoztatásnak
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baláskor mérsékelhetik a felvétel és betanítás költségeit,
megelőzhetik, hogy a munkanélküliségben töltött időszakbanerodálódjonadolgozókmegszerzetttudása.Ezatípusú
alkalmazkodásjobbanjellemzőlehetapiaciszolgáltatásokra,
mintafeldolgozóiparra,különösenakkor,haaválságeltérően érinti a két ágazatot (összetételhatás)1. Emellett a kormányzat is támogathatja a részmunkaidős foglalkoztatást,
hogyígymérsékeljeamunkanélküliséget.Ugyanakkorviszszaeséskor a részmunkaidős munkakínálat is megnőhet: a
magas munkanélküliség mellett az állást keresők nagyobb
valószínűséggel fogadnak el részmunkaidős pozíciókat is,
–arészmunkaidősórabéralacsonyabb,mintateljesmunka- illetve megnő a családban második, harmadik potenciális
idős;
keresők aktivitása, akik nagyobb valószínűséggel szeretnének részmunkaidőben dolgozni. Ezt ellentételezheti, ha a
–a részmunkaidősök béren kívüli juttatásai alacsonyabbak, magasmunkanélküliségirátaelbátortalanítamunkakeresésmintateljesmunkaidősökéi;
től olyan csoportokat, akik szintén elsősorban részmunkaidőben kínálták a munkaerejüket (reményvesztett munka–a részmunkaidősök egy órára jutó hatékonysága maga- nélküliek).
sabb,mintateljesmunkaidősöké;
Emellettaciklustólfüggetlenfolyamatokismagyarázhatják
–akeresletszezonálisanvagyciklikusaningadozik,ésarész- arészmunkaidősökszámánaknövekedését.Ezeknekafolyamunkaidős foglalkoztatás révén könnyebben lehet alkal- matoknaktöbbcsoportjaisvan.Azelsőcsoportbaamunkamazkodni ezekhez az ingadozásokhoz (dinamikus rugal- piaci szabályozás és intézmények tartoznak, amelyek változása befolyásolja a részmunkaidősök iránti keresletet. Ilyemasság);
nekpéldáulahétvégi,estimunkavégzésrevonatkozószabá–akeresletnaponvagyhétenbelülingadozik,ésarészmun- lyok,ateljesésarészmunkaidősökbéreitmeghatározószakaidős foglalkoztatás révén könnyebben lehet alkalmaz- bályozások(példáulvan-eolyanszabály,hogyarészmunkakodniezekhezazingadozásokhoz(szervezetirugalmasság). idősöknek pontosan ugyanakkora órabért és juttatásokat
kellfizetni,mintahasonlómunkakörbenfoglalkoztatotttelMakrotényezők a részmunkaidős foglalkoztatás mögött jes munkaidősöknek), illetve a szakszervezetek ereje és
viszonya a részmunkaidős foglalkoztatáshoz. Emellett a
Afentiekbőllevezethető,hogymilyenmakroszintenismeg- jelentős minimálbér-emelések után is emelkedhet a részfigyelhető tényezők magyarázhatják az országok közötti munkaidős foglalkoztatás az alacsony keresetűek körében,
eltéréseket a részmunkaidős foglalkoztatás szintjében és mivelavállalatokígykompenzálhatjákazalacsonytermelékenységűmunkaerődrágulását.Amásodikcsoportbaamundinamikájában.
kakínálatotbefolyásolóokoktartoznak.Anőkaktivitásának
Az első tényező a gazdasági ciklus. A teljes foglalkoztatás növekedése, valamint a termékenységi ráta emelkedése
általában prociklikus (vagyis gazdasági növekedés mellett általában növeli a részmunkaidős munkakínálatot, mivel a
bővül,visszaeséseseténmérséklődik),mígarészmunkaidős nők, ezen belül is a családanyák nagyobb valószínűséggel
foglalkoztatás kontraciklikus (vagyis gazdasági visszaesés keresnek részmunkaidős pozíciókat. Ezt a gyermekek utáni
eseténbővül,fellendüléseseténmérséklődik).Ateljesmun- támogatásokra vonatkozó szabályok is befolyásolják: ha e
kaidőspozíciókszámánakmérséklődésemiattarészmunka- támogatásokmellettmegengedettamunkavállalás,aznöveidős foglalkoztatottak teljes foglalkoztatáshoz való aránya liarészmunkaidőskínálatot.A15–24évesekiskolázottságáméginkábbkontraciklikuslesz.Arészmunkaidősfoglalkozta- nakemelkedéseisarészmunkaidősmunkakínálatnövekedétásbővülésénekvisszaesésidejéntöbbmagyarázataislehet- sét vonhatja maga után, hiszen a diákok gyakorlatszerzés
séges.Munkakeresleti oldalrólvisszaeséskoravállalatoknak vagyatanulmányokköltségeinekfedezéseérdekébenrészmegéritartalékolniamunkaerőt,ezzelaválságbólvalókilá- munkaidőbendolgozhatnak.Azazonbannehezenvizsgálhavannak fix költségei (pl. épülethasználat, képzési költségek,
bérszámfejtés, személyzeti ügyek intézésének költségei),
valamintváltozóköltségei(elsősorbanabérekésbérenkívüli juttatások). A részmunkaidős foglalkoztatás esetében a
munkavállalókevesebbidőbentudja„kompenzálni”amunkaadótafixköltségekért,ezértakkorérimegavállalatnaka
részmunkaidős munkavállaló foglalkoztatása, ha a teljes
bérköltsége alacsonyabb, vagy alkalmazása hatékonysági
vagymáselőnnyeljár.Ígymegérirészmunkaidősmunkavállalótfoglalkoztatni,amikor:

1
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Többokavanannak,hogyapiaciszolgáltatásokesetébennagyobbmértékbenjellemzőarészmunkaidősfoglalkoztatás.Egyrésztittfigyelhető
meg a szolgáltatási, nyitvatartási idő hosszabbodása, valamint elválása a termelési időtől. A boltoknak, ügyfélszolgálatoknak egyre inkább a
normálmunkaidőnkívülisnyitvakelllenniük,hogyavásárlókatkiszolgálják.Azilyenidőszakokbanarészmunkaidősfoglalkoztatottakelősegíthetikahatékonyabb,csúcsidőszakokrakoncentráltkiszolgálást.Ezatényezőösszefügghetarészmunkaidősfoglalkoztatástrendszerűbővülésévelapiaciszolgáltatásokban.Ugyanakkoraciklikusvisszaesésidejénishozzájárulhat,hogyezekazágazatoknagyobbmértékbenhasználjáka
részmunkaidősfoglalkoztatástazalkalmazkodásra,mintafeldolgozóipar.
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1. táblázat
A részmunkaidős foglalkoztatást befolyásoló tényezők
Munkakeresleti okok
Ciklikusokok

Munkakínálati okok
Munkanélküliségszintje(–)
Második,harmadikkeresőkbelépéseamunkapiacra(–)
Reményvesztettmunkanélküliek(+)

Munkaerő-tartalékolás(–)
Összetételhatás,aválságrelatívhatásaazegyeságazatokra(?)
Államitámogatás(–)

Aktivitás
Termékenységiráta
Gyermekekutánitámogatások
Munkanélküli-támogatások
Adórendszer

Munkapiaciszabályozásésintézmények
Nemciklikusokok
Minimálbér-emelések

Megjegyzés: A ciklikus okoknál zárójelben a kapcsolat jellege. + jel azt jelenti, hogy emelkedő (csökkenő) GDP mellett az adott tényező növeli
(csökkenti) a részmunkaidős foglalkoztatást (prociklikus), – jel pedig azt, hogy csökkenti (növeli) (kontraciklikus).

tó, hogy ezek a tényezők okai vagy következményei-e a
részmunkaidős foglalkoztatás növekedésének. Az adórendszer változásai is befolyásolják a munkakínálatot: például a
magasabbbérkategóriákbanamunkátterhelőadókcsökkenése esetén növekedhet a munkakínálat, és ez főképp az
intenzívhatárontörténik.

NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁS
A részmunkaidős foglalkoztatás alacsony szintje általában
jellemző a kelet-közép-európai országokra(a2012-esadatok alapján 2–10 százalék közötti az aktívakon belül az arányuk).Arégieurópaiunióstagállamokonbelüljelentőseltérések figyelhetők meg: a perifériaországokban, különösen
Görögországban alacsonyabb a szintje, míg az EU-átlagot
meghaladómértékbenjellemzőAusztria,Belgium,Dánia,az
EgyesültKirályság,Írország,Németország,Luxemburg,SvédországéskülönösenHollandiamunkapiacára.Aszolgáltatóágazatok hozzáadott értékének aránya a nemzetgazdasági
GDP-nbelülhasonlómintázatotkövet:akelet-közép-európai
országok többségében általában 50 százalék alatt marad,
mígarégiEU-tagállamokbanennélmagasabbszintentalálható(3.ábra).Azújtagállamokbanapiaciszolgáltatóágazatok és a részmunkaidős foglalkoztatás alacsony szintje
mögött vélhetően közös magyarázó okok állnak. Buddelmeyeretal.(2004)alapjánazEurópaiUniórégitagállamaiban a részmunkaidős foglalkoztatás szintjének eltéréseit
jelentősmértékbenmagyarázzaaszolgáltatóágazatoksúlya,
amunkapiaci,azonbelülisarészmunkaidősfoglalkoztatásra,
illetveahatározatlanidejűszerződésekrevonatkozószabályozás, valamint a termékenységi ráta és a felsőfokú tanulmányokatvégzőkaránya.Emellettazokbanazországokban
ismagasabbvoltarészmunkaidősfoglalkoztatottakaránya,
aholaszabályozásmegengedi,hogyarészmunkaidősökbérköltségei alacsonyabbak legyenek órabérekben kifejezve,
mintateljesmunkaidősökbérei.
A válság kezdete óta az EU egészében bővült a részmunkaidős foglalkoztatás, az EU átlagában a megszűnt teljes mun-

3. ábra
A részmunkaidős foglalkoztatás és a piaci szolgáltatások
GDP-hez viszonyított aránya az EU országaiban
(2012)
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Megjegyzés: Az ábrázolt egyenes az ábrán szereplő pontok közötti
pozitív korrelációt mutatja, amely akkor is fennmarad, ha a két kiugró
értéket (Hollandiát és Luxemburgot) nem vesszük figyelembe.
Forrás: Eurostat.

kaidős pozíciók csaknem felét részmunkaidős pozíciók
helyettesítették. A részmunkaidős foglalkoztatás szintje és
aránya így kontraciklikusan alakult az EU egészében, bár
országonként jelentős eltérésekkel (4. ábra). Munkakínálati
oldalrólacsaládbanamásodik,harmadikkeresőkmunkapiacravalóbelépésehozzájárultarészmunkaidősfoglalkoztatás bővüléséhez (added worker effect) (European
Commission, 2012). Munkakeresleti oldalról ezt a magas
bizonytalanságmellettelősegítette,hogy–különösenarégi
tagállamokban – a munkanélküliségi biztosítási rendszer
részekéntolyanalapokműködnek(short time work schemes),
amelyekvisszaesésidejéntámogatjákarövidítettidejűmunkavégzést az elbocsátások helyett (European Commission,
2010b).Azújtagállamokban,aholilyenprogramoknemvoltakaválságelőtt,2008utánkerültekbevezetésrearövidebb
idejűmunkavégzésttámogató,államifinanszírozásúprogra-
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4. ábra
A teljes és a részmunkaidős létszám változása az összes
foglalkoztatott számának arányában 2013 II.
negyedévében 2008 III. negyedévéhez képest,
nemzetgazdaság
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5. ábra
A hozzáadott érték alakulása a főbb ágazatokban

Teljes munkaidős foglalkoztatottak
Részmunkaidős foglalkoztatottak

Forrás: Eurostat, munkaerő-felmérés.

mok. Ezek a programok hozzájárultak, hogy a válság alatt
kevésbé nőjön a munkanélküliség, azonban kockázataik is
vannak:akadályozzákareallokációt,hatékonyságiveszteségeketokozhatnak,illetvenehezítikbizonyoscsoportokmunkapiacra való belépését (a ciklikus részmunkaidősítés az új
felvételek csökkenésével jár együtt, ezért a munkapiacra
belépni kívánó, kevés munkatapasztalattal rendelkező csoportokkiszorulhatnakafoglalkoztatásból).Érdemesmegemlíteni, hogy Magyarországon először a foglalkoztatottak
számareagáltacsökkenőGDP-re(extenzívhatár)(European
Commission, 2010a), és csak később indult meg az intenzív
oldalialkalmazkodás.Azokbanazországokban,aholaválság
előtt megkezdték a rövidített munkaidejű foglalkoztatást
támogatóprogramokműködtetését,aválságkezdeténelsősorbanamunkaóramérséklődött.Ugyanakkornagyonkevés
olyanországvan,aholarészmunkaidősfoglalkoztatásaválságkezdeteelőttiszintalácsökkent,amiarrautalhat,hogy
azEUegészébenfontosvoltazintenzívoldalialkalmazkodás
eformája.

Feldolgozóipar
Piaci szolgáltatások összesen
Kereskedelem, gépjárműjavítás, szálláshely-szolgáltatás,
vendéglátás
Szállítás, raktározás
Információ, kommunikáció
Pénzügyi, biztosítási tevékenység
Ingatlanügyletek
Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység, adminisztratív
és szolgáltatást támogató tevékenység

Forrás: KSH.

minimálbér. Az egyes tényezők hatásának elkülönítését
nagybansegítikarészmunkaidősfoglalkoztatásstruktúrájának részletes áttekintését lehetővé tévő mikroadatok. Két
adatbázisthasználok:amunkaerő-felmérésegyediadataités
abértarifa-felmérést(ezekrövidleírásátlásdafüggelékben).
Avizsgálatsoránérdemesafőbbágazatokatkülönmegvizsgálni.Afeldolgozóiparbanmélyebb,deinkábbátmenetivolt
a visszaesés: a hozzáadott érték 2009 második negyedévében elérte mélypontját, és szintje ezt követően stabilizálódott,báraválságelőttiszintnélvalamivelalacsonyabbértéken. A piaci szolgáltatásokban, különösen a kereskedelem,
szálláshely-szolgáltatásésvendéglátáságazatokbanahozzáadottértékhosszabbidejeésnagyobbmértékbenelmaradt
aválságelőttiszinttől(5.ábra).

A részmunkaidős foglalkoztatás ágazati struktúrája erősen
köthető a hozzáadott érték alakulásához. Arészmunkaidősök többsége tipikusan – így Magyarországon is – a piaci
szolgáltató ágazatokban dolgozik, és leginkább ezekben a
szektorokbanbővültalétszámuk.EzenbelülisakereskedeHAZAI MIKROADATOK VIZSGÁLATA
lem,aszálláshely-szolgáltatás,vendéglátás,valamintaszállíHazánkban a részmunkaidős foglalkoztatást befolyásoló tás, raktározás ágazatban volt leginkább jellemző, hogy a
tényezők közül szinte mindegyik változott 2008 óta, ezért válság alatt a megszűnő teljes munkaidős pozíciók helyett
valószínű, hogy a részmunkaidősök számának növekedése részmunkaidősmunkahelyekjötteklétre(6.ábra).
többtényezőeredője.AGDPcsökkent,azaktivitásésamunkanélküliekszámanőtt,amunkapiaciszabályozástöbbterü- A munkaerő ciklikus tartalékolása elsősorban a feldolgozóleteésazadórendszermegváltozott,amunkanélküli-támo- iparban növelhette a részmunkaidős foglalkoztatást, ez a
gatások átalakultak, és 2012-ben jelentősen emelkedett a hatás azonban már részben korrigálódott.Afeldolgozóipar-
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6. ábra
A foglalkoztatás változása ágazatonként 2008 III. negyedéve és 2013 III. negyedéve között
(szezonálisan igazított adatok alapján)
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Forrás: Munkaerő-felmérés.

férfiak,mindanőkesetébenbővültarészmunkaidősfoglalkoztatás,majd2012-tőlújabbnövekedéskövetkezett,amely
szinte kizárólag a nők körében volt megfigyelhető. Nem
tapasztalhatóazonbanakisgyermekesnők,másodikkeresők
körében az aktivitás vagy a részmunkaidős foglalkoztatás
számottevőbővülése.A25–40évközöttinőkaktivitásirátája a válság alatt gyakorlatilag változatlan maradt, a 40–65
évesekéviszontnövekedett.Arészmunkaidősöknövekedésénekkorszerintimegoszlásaugyanakkorviszonylagegyenletes,bárnéhánykorcsoportbankiugrónövekedésekfigyelhetőkmeg(7.ábra).Megvizsgálvaamunkaerő-felmérésben
a részmunkaidőben foglalkoztatottak családjában nevelt
gyermekekszámát,azlátható,hogyarészmunkaidősöklétszámbővülése döntően a gyermeket nem nevelők köréből
származott.Eztehátnemtámasztjaaláazt,hogyarészmunkaidősfoglalkoztatásbővüléseazaktivitás–azonbelülisa
nők aktivitásának – növekedésével függene össze. A részA részmunkaidősök között hazánkban – ahogyan máshol is munkaidősöktöbbségeaközépfokúvégzettségűek(szakkéáltalában – több a nő, a válság alatt azonban a férfiak rész- pesítéssel, vagy érettségivel és szakképesítéssel rendelkemunkaidős foglalkoztatása is elkezdett növekedni. 2009- zők) közül kerül ki, és az ő esetükben volt megfigyelhető a
ben, illetve 2010 elején, a válság első hullámában mind a legnagyobbbővülésisaválságalatt.

ban mind 2009-ben, mind 2012-ben mérséklődött a teljes
munkaidős foglalkoztatás, miközben bővült a részmunkaidős.Ebbenakétévbenafeldolgozóipariágazatokbanvélhetően a munkaerő ciklikus tartalékolása miatt növekedett a
részmunkaidőslétszám.Eközbenapiaciszolgáltatásokesetébenaciklikushatásokmellettnagyobbmértékbenlehettek jelen a trendszerű hatások. Ezekben az ágazatokban a
részmunkaidősfoglalkoztatáselsősorban azújonnanfoglalkoztatottakkörébenbővült(amiinkábbtrendszerűfolyamatokrautalhat),bárahosszabbszolgálatiidővelrendelkezők
teljes munkaidősből részmunkaidőssé alakítása is jelentős
mértékűvolt(amiamunkaerő-tartalékolásjelelehet).2013ban a piaci szolgáltatások esetében már mérséklődött a
részmunkaidősök létszáma, főképp a nem új belépők körében, vagyis megindulhatott az egy főre jutó munkaórák
bővülése.2

Avállalatnáltöltöttszolgálatiidőrőlmindamunkaerő-felmérésben,mindabértarifábanvaninformáció.Abértarifa-felméréstmindenévmájusábantöltikkiavállalatok.Afelmérésbenazttekintjükújfoglalkoztatottnak,akitazelőzőévsoránkezdtekalkalmazni.Amunkaerő-felmérésben
amegkérdezettekmegadjákazadottmunkahelyenvalókezdésévétéshónapját.Ezazinformációvélhetőenkevésbépontos,mintabértarifa
adatai.Akétinformációnemteljesenugyanaztmutatja.Abértarifaadataialapjánafeldolgozóiparbananemújbelépőkközöttbővültarészmunkaidősfoglalkoztatás,és2010-benakorábbiszintközelébecsökkent,mígazújbelépőknélfolyamatos,lassúbővüléstláthattunk.Apiaci
szolgáltatásokesetébenarészmunkaidősfoglalkoztatásdominánsanazújbelépőkkörébennövekedett.Amunkaerő-felmérésapiaciszolgáltatásokesetébenhasonlóképetmutat,afeldolgozóiparbanazonbaneltérnekazadatok:arészmunkaidősfoglalkoztatásaválságkezdeteótamind
arégi,mindazújbelépőkkörébenbővült.

2
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7. ábra
A részmunkaidősök létszáma kor szerinti kategóriákban
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8. ábra
Alulfoglalkoztatott részmunkaidősök, illetve azok
a részmunkaidősök, akik nem találnak teljes munkaidős
állást
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Forrás: Munkaerő-felmérés.

A munkaerő-felmérés adatai alapján a részmunkaidős foglalkoztatás bővülése mögött nagyobb részben munkakeresleti okok állnak. Amunkaerő-felmérésbenafoglalkoztatottaktól megkérdezik, hogy mi az oka a részmunkaidős
munkavégzésnek,illetveszeretnének-emagasabbóraszámbandolgozni.Amunkátkeresőknekpedigaztakérdéstteszik
fel,hogymilyentípusú(csakteljesmunkaidős,inkábbteljes
munkaidős, csak részmunkaidős, inkább részmunkaidős,
vagybármilyen)munkátkeresnek.Azezekreadottválaszok
alapjánösszességébenamunkakeresletiokoktűnnekdominánsnak a részmunkaidős foglalkoztatás magyarázataként.
Amunkátkeresőkszintekizárólagteljesmunkaidősállásokat
keresnek, elhanyagolható azok aránya, akik csak vagy elsősorbanrészmunkaidőbenszeretnénekdolgozni.Arészmunkaidőben foglalkoztatottak mintegy harmada magasabb
óraszámban szeretne dolgozni, illetve 40 százalékuk azért
dolgozikrészmunkaidőben,mertnemtalálteljesmunkaidős
állást (8. ábra). A részmunkaidős foglalkoztatás bővülése a
válságkezdeteóta,illetvekülönösen2012-tőlkezdvenagyrésztezekhezanemönkéntesnektekinthetőrészmunkaidős
pozíciókhoz köthető. Vagyis a korábban felsorolt tényezők
közülelsősorbanamunkakeresletiokokdominálhatnak,míg
a részmunkaidős munkakínálat növekedésének nem látjuk
jelét.
A bértarifa adatai alapján a 2012-es minimálbér-emelés
nem növelte az alacsony bérűek körében a részmunkaidős
foglalkoztatást. A részmunkaidős foglalkoztatás a minimál-
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Alulfoglalkoztatottak/részmunkaidősök
Azon részmunkaidősök aránya, akik nem találnak teljes
munkaidős állást
Alulfoglalkoztatottak/aktívak (jobb tengely)

Megjegyzés: A kérdőívben a következő kérdést teszik fel: „Miért dolgozik Ön részmunkaidőben a főmunkájában?”. A válaszlehetőségek a
következők: iskolába vagy továbbképzésre jár; egészségi állapota
miatt; saját gyermekét látja el; vagy más 15 évnél fiatalabb gyermeket
nem fizetségért; gondozásra, ápolásra szoruló hozzátartozót, ismerőst
lát el; egyéb családi kötöttségek miatt; nem talál teljes munkaidős
munkát; nem kíván teljes munkaidőben dolgozni; egyéb. Ezen az ábrán
„a nem talál teljes munkaidős munkát” választ adókat mutatom be az
összes részmunkaidős arányában. Az alulfoglalkoztatottakat a következő kérdés alapján definiálom: „Szeretne a jelenleginél magasabb
óraszámban dolgozni?”, és az igen választ adókat tekintem alulfoglalkoztatott részmunkaidősnek.3
Forrás: Munkaerő-felmérés.

bér 2-2,5-szeresét keresők között emelkedett meg a válság
alattleginkább,és2012-benisezvoltajellemző(9.ábra).Ez
arraengedkövetkeztetni,hogya2012-esminimálbér-emelésneknemvolthatásaarészmunkaidőbenfoglalkoztatottak
számára az alacsony bérkategóriákban. A 2012-es minimálbér- és elvárt béremelést a kormányzat bérkompenzáció
nyújtásávaltámogatta.Ezértavállalatokatsemmisemösztönözte arra, hogy az alacsonyabb termelékenységű foglalkoztatottak bérköltségeit a részmunkaidős foglalkoztatás
révénmérsékeljék.Ugyanakkoróvatosságraintamegállapítások erősségét illetően, hogy a bértarifából hiányoznak a
legkisebbvállalatok,amelyeknélezatípusúalkalmazkodása
leginkábbjellemzőlehetett.
A részmunkaidőben foglalkoztatottak órabérei nem alacsonyabbak, mint a teljes munkaidőben foglalkoztatottakéi.
Arészmunkaidősésteljesmunkaidősfoglalkoztatottakórabérei,illetvejuttatásaieltérhetnekMagyarországon.Empirikus tanulmányok általában alacsonyabb részmunkaidős

A zalulfoglalkoztatottakravonatkozóstatisztikáróllásdazEurostathonlapját:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Underemployment_and_potential_additional_labour_force_statistics.
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annak,hogyarészmunkaidősöktöbbségeapiaciszolgáltatások ágazataiban dolgozik, ahol átlagosan magasabbak a
bérek), részben azonban arra enged következtetni, hogy a
részmunkaidőben foglalkoztatottak valamilyen speciális,
pozitívhatássalbírnakamunkaadótevékenységére(például
normál munkaidőn kívül, vagy nagyobb forgalommal járó
időszakokbanfoglalkoztatjákőket).

9. ábra
A részmunkaidősök létszáma órabérek szerinti
kategóriákban
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Forrás: Bértarifa.

béreket,illetvebérenkívülijuttatásokattalálnak.Hazánkban
azonbaneznemfeltétlenüligaz.Arészmunkaidőbenfoglalkoztatottakórabéreazelmúltidőszakban–különösenapiaci
szolgáltatásokban(2009kivételével)–ateljesmunkaidősök
órabéréhezhasonlóvolt(10.ábra).Abértarifaadataialapján
arészmunkaidősökátlagosórabéremagasabb,mintateljes
munkaidősöké. Ez nemcsak a rendszeres bérekre, hanem a
teljes, nem rendszeres elemeket is tartalmazó bérekre is
igaz. Ez részben az összetételhatásnak köszönhető (vagyis
10. ábra
A teljes és a részmunkaidőben foglalkoztatottak órabérei
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Forrás: Bértarifa.

2012-ben, illetve 2013-ban új Munka Törvénykönyve (Mt.)
került bevezetésre, amely növeli a munkapiac rugalmasságát az atipikus foglalkoztatási formák bevezetése révén.
Ennekrévénarészmunkaidősfoglalkoztatásiselterjedtebbé
válhat.AzújMt.alapjánlehetőségnyíliktöbbekközöttbehívás alapján történő munkavégzésre (maximum napi 6 órában, a feladatok esedékességéhez igazított munkavégzés),
munkakörmegosztásra(többmunkavállalóközösenlátelegy
munkakörbetartozófeladatot),többmunkáltatóáltallétesítettmunkaviszonyra,valamintegyszerűsítettfoglalkoztatásra.Emellettarészmunkaidősfoglalkoztatássalszerzettpozitív tapasztalatok is hozzájárulhatnak, hogy a vállalatok
továbbnöveljékazilyenfoglalkoztatásmértékét.

Piaci szolgáltatások

Cikkembenaztanullhipotézistvizsgáltam,hogyarészmunkaidős foglalkoztatás bővülése a válság alatt kizárólag ciklikustényezőkmiattment-evégbe.Aleíróstatisztikákalapján
ezt a nullhipotézist nem sikerült alátámasztani, az adatok
alapján úgy tűnik, hogy trendszerű okok is magyarázzák a
részmunkaidősfoglalkoztatásbővülését.
A részmunkaidősök számának növekedése nagyobb részben munkakeresleti okok miatt következett be.A2008óta
bekövetkezett bővülés a részmunkaidősök létszámában
főkéntanemönkéntesrészmunkaidősök(alulfoglalkoztatott
részmunkaidősök) között ment végbe: a részmunkaidőben
foglalkoztatottakjelentősrészeteljesmunkaidőbenszeretne
dolgozni. Ugyanakkor a részmunkaidőben foglalkoztatottak
jelentősrészenemtudna,vagynemkívánteljesmunkaidőbendolgozni,részmunkaidőspozícióknélkülőkvalószínűleg
kimaradnánakamunkapiacról.
A részmunkaidősök számának bővülése – különösen a piaci
szolgáltató szektorokban – részben trendszerűnek tűnik.
Ezttámasztjaalá,hogyezekbenazágazatokban–főképpa
kereskedelembenésavendéglátás,turizmusalágazatokban
–arészmunkaidősöklétszámánaknövekedésemáraválság
előtt megindult, a válság során lecsökkent kereslet miatt
azonbanavállalatokhatékonyságjavítóintézkedésekrekényszerülhettek.Ennekegyikformájalehetettarészmunkaidős
foglalkoztatás bővítése a teljes munkaidős foglalkoztatás
helyett. Így a vállalatok a napon vagy héten belül nagyobb
forgalommal jellemezhető, rövid időszakokra csoportosít-
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hatják a magasabb létszámú kiszolgálást. A feldolgozóipar- FÜGGELÉK
banerőteljesebbeklehettekaciklikushatásokarészmunkaidős foglalkoztatás bővítésében, de itt is megjelenhettek Adatbázisok leírása:
trendszerű hatások is. Várhatóan a válság előtti szintnél
magasabb részmunkaidős létszámot eredményez a Munka Munkaerő-felmérés:
Törvénykönyvének2012-esmódosításais,amelyelősegíthetiarugalmasabbmunkavégzésiformáktovábbiterjedését.
–A felmérést a Központi Statisztikai Hivatal végzi negyedévente.Akérdőívetapopulációreprezentatívmintájatölti
A válságból való kilábalás során a részmunkaidős foglalkozki. Az adatok a cikk írásakor 2013 III. negyedévéig állnak
tatás várhatóan nem csökken vissza a válság előtti alacsony
rendelkezésre.
szintre. A válság mélypontja óta a bővülő részmunkaidős
foglalkoztatás hozzájárult ahhoz, hogy a foglalkoztatás –Adattartalom:munkapiacistátusésrávonatkozórészletes
bővüljön, a munkanélküliség kevésbé emelkedjen. Mivel a
kérdések
részmunkaidős foglalkoztatás elemzésem alapján nem csak
ciklikus okok miatt bővült, a válságból való kilábaláskor e  –egyedijellemzők:nem,kor,iskolaivégzettség,egyévvel
pozíciók legalább egy része fennmaradhat, illetve számuk
korábbitevékenység,társadalombiztosításitámogatások,
továbbisbővülhet.Azegyfőreesőmunkaóráktovábbraisa
folytat-etanulmányokat;foglalkoztatottaknál:munkavégválságelőttinélalacsonyabbszintenmaradhatnak.
zéstípusa(teljesvagyrészmunkaidős),ledolgozottmunkaórák, részmunkaidős munkavállalás oka, szeretne-e
magasabb óraszámban dolgozni, keres-e másik munkát;
FELHASZNÁLT IRODALOM
munkanélkülieknél:milyentípusúmunkátkeres,mivolta
munkakereséstközvetlenülmegelőzőtevékenysége.
Fazekas Károly–Benczúr Péter–Telegdy Álmos (szerk.,
2012): Munkapiaci Tükör. MTA Közgazdaság- és Regionális
 –vállalatijellemzők:telephely,méret,tulajdonosnemzetiKutatóközpontKözgazdaság-tudományiIntézet,Budapest.
sége.
Blundell, Richard–Antoine Bozio–Guy Laroque (2011):
ExtensiveandIntensiveMarginsofLabourSupply:Working Bértarifa:
HoursintheUS,UKandFrance.IZA Discussion Paper Series,
–AfelméréstaNemzetiFoglalkoztatásiSzolgálatvégziévenNo.6051October.
te, minden év májusában, vállalati adatszolgáltatás alapján.Azadatokacikkírásakor2012-igállnakrendelkezésre.
Buddelmeyer, Hielke–Gilles Mourre–Melanie Ward
Azelemzésbencsakaprivátszféraadatbázisáthasználom.
(2004):Thedeterminansofpart-timeworkinEUcountries:
empirical investigations with macro-panel data. IZA
–A kérdőívet az 5 főnél kisebb vállalatok nem töltik ki, az
Discussion Paper Series, No.1361October.
5–20 fő közötti vállalatok véletlen mintája, a 20 fő fölötti
vállalatoknakpedigateljesmintájatöltiki.Amunkavállalók
European Commission (2010a): Labour market and wage
közül az 50 fő fölötti vállalatok esetében születési dátum
developmentsin2009. European Economy,5.
szerintválasztottmintáróladnakmegadatokat,dearészmunkaidősökmindegyikéről,haszámuk10vagykevesebb.
European Commission (2010b): Short time working
Az 50 főnél kevesebbet foglalkoztató vállalatok esetében
arrangementsasresponsetocyclicalfluctuations.European
mindenfoglalkoztatottróltörténikadatszolgáltatás.
Economy. Occasional Papers, 64,June.
EuropeanCommission(2012):LabourMarketDevelopments –Adattartalom:béradatokésafoglalkoztatásjellemzői
inEurope2012.European Economy, 5September.
 –egyedijellemzők:nem,kor,iskolaivégzettség,szerződés
típusa (teljes vagy részmunkaidős), feor-kód, bér és
Euwals,Rob–MauriceHogerbrugge(2004):Explainingthe
annak komponensei, ledolgozott munkaórák, új belégrowth of part-time employment: factors of supply and
pő-e.
demand.IZA Discussion Paper Series,No.1124April.
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Eltérés:amunkaerő-felmérésbenkisebbbővüléstfigyelhettünk meg a részmunkaidősök arányában (a bértarifában
összességében jóval kevesebb a megfigyelések száma).
Ennekkétokalehet:
–eltérőminta:akisebbvállalatoknálnagyobblehetarészmunkaidősfoglalkoztatásaránya,abértarifábannincsenek
benneaz5főnélkisebbvállalatok.
–szürkefoglalkoztatás:abértarifaadatbázisbanelsősorban
a szerződésről van információnk. Előfordulhat, hogy egy
foglalkoztatottnakrészmunkaidősszerződésevan,devalójábanteljesmunkaidőbenfoglalkoztatják.Ezzelszembena
munkaerő-felmérésbenvalószínűlegazokválaszolják,hogy
részmunkaidőbendolgoznak,akiketténylegesenkevesebb,
mintheti40órábanfoglalkoztatnak.

11. ábra
A teljes munkaidős és a részmunkaidős létszám változása
a versenyszférában (ezer fő, 2003-hoz képest),
részmunkaidős arány változása (százalékpontban,
2003-hoz képest)
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 –vállalatijellemzők:ágazat,vállalatméret(fizikaiésszellemi alkalmazottak száma a vállalatnál), külföldi tulajdon
aránya, állami tulajdon aránya, kollektív szerződésre
vonatkozóinformáció,telephely.

Bértarifa

–5

Munkaerő-felmérés

Teljes munkaidős
Részmunkaidős
Részmunkaidős arány (jobb tengely)
Forrás: Bértarifa, munkaerő-felmérés.
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Horváth Dániel–Kálmán Péter–Kocsis Zalán–
Ligeti Imre: Milyen tényezők mozgatják
a hozamgörbét?1
A várakozások és a lejárati prémium szerepe a hozamok alakulásában

A hozamgörbe alakja és változása fontos információforrás mind az aktuális gazdasági-pénzügyi fejlemények értékelésekor,
mind a piaci várakozások feltérképezésekor. Cikkünkben bemutatjuk a hozamgörbét befolyásoló legfontosabb elméleti tényezőket, és megvizsgáljuk azok szerepét az elmúlt évek fejlett és feltörekvő piaci folyamataiban. Eredményeink alapján a feltörekvő országok közös lejárati prémium és kamatvárakozási komponense is együtt mozog az Egyesült Államokban megfigyelt
hasonló tényezőkkel. A két komponens közül a lejárati prémium alakulásában tűnnek fontosnak a globális kockázati sokkok.
Az amerikai jegybank QE3 programjának lassításával kapcsolatos aggodalmak a feltörekvő piacokon erőteljesen jelentkeztek
a lejárati prémium alakulásában, de valamelyest a valós kamatvárakozásokat is megemelték. A hazai kontextusban a nemzetközi tényezőkkel való együttmozgás vizsgálata mellett arra fokuszálunk, hogy milyen szerepe lehet a hozamgörbének a
hazai kamatvárakozások monitorozásában.

BEVEZETÉS
Apénzügyipiacokonkialakulóhozamokapiacivárakozások,
a kockázati megítélés és a monetáris kondíciók indikátoraikéntfontosinformációforrástjelentenekjegybankiésgazdaságpolitikaiszempontból.Ahozamgörbeszintjéből,alakjából
és dinamikájából kinyerhető információk minél pontosabb
értelmezésehozzájárulagazdaságpolitikaidöntéshozóinformációsbázisánakszélesítéséhezésígyadöntésekmegalapozottságához.
Acikkbenhasználtelméletikeretszerintapiaconkialakuló
hozamszintkéttényezőrebontható:apiaconvártalappályábóladódórészre,illetvelejáratiprémiumrészre.Ajegybanki
alapkamathozközvetvevagyközvetlenülkapcsolódópiacokonavárthozamszintáltalábanszorosankötődikazirányadó
rátához, így ez a komponens a jegybank kamatpolitikájára
vonatkozóténylegesvárakozásokattükrözi.Ahozamoklejáratiprémiumkomponensetöbbtényezőbőltevődikössze,és
atapasztalatszerintafutamidővelnövekszik.Ajegybankok
eszközeikkel közvetlenül általában csak a rövid hozamokra

hatnak,ugyanakkora2007–2008-asválságótaegyesfejlett
piacijegybankokesetébenfontossáváltahozamgörbehoszszabbszakaszánakhatékonyabbbefolyásolásais.Eztovább
erősítetteahozamokalakulásamögöttitényezőkelemzésénekszükségességét.Ahhoz,hogyahozamokbefolyásolására
leginkábbalkalmaseszköztválasszák,adöntéshozóknakfel
kellmérniük,hogyahozamgörbétalakítótényezőkközülaz
adotthelyzetbenmelyekrelevánsak.Afejlettpiacijegybankokáltalerreacélrahasználtlegfontosabbeszközökazeszközvásárlásiprogramok(quantitative easing, QE)ésazúgynevezett előre tekintő üzenetek (forward guidance) voltak.
Mígelőbbiekelsősorbanalejáratiprémiumszintjénekcsökkentésérealkalmasak,addigazelőretekintőüzenetekmegfogalmazásával inkább a várakozási komponens leszorítása
váliklehetővé.
A cikkben először áttekintjük a hozamgörbével és a lejárati
prémium szerepével kapcsolatos legfontosabb elméleti
összefüggéseket és a releváns szakirodalmat. Ezt követően
azEgyesültÁllamokbanmegfigyelttendenciákatelemezzük,
ahol kiemelt figyelmet fordítunk a közelmúltbeli jegybanki

Köszönettel tartozunk több kollégánknak javaslataikért, hasznos észrevételeikért. Külön kiemelnénk Balogh Csaba, Erhart Szilárd, Kiss Gábor,
KollarikAndrásésLakatosMelindasegítségét.
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lépések hatásainak vizsgálatára. Ezután a feltörekvő piaci
tapasztalatokat foglaljuk össze a feltörekvő piacok hozamkomponenseinek„közös”tényezőinkeresztül,amitafejlett
piaci eredményekkel összekapcsolva értelmezünk. A cikk
utolsó részében a hazai vonatkozásokra térünk ki. Egyrészt
megvizsgáljuk a magyar lejárati prémium kapcsolatát a fejlett és feltörekvő piaci tényezőkkel, másrészt bemutatjuk,
hogy a rendelkezésre álló hazai információforrások alapján
milyenkövetkeztetéseketlehetlevonniapiacikamatvárakozásokravonatkozóan.

ELMÉLETI SZEMPONTOK

A hozamgörbe alakját azonban a jövőbeli hozamvárakozásokon kívül számos egyéb tényező befolyásolhatja. Ezek
gyűjtőneve a lejárati prémium. Lejárati prémium létezése
esetén a piaci szereplők jövőbeli jegybanki alapkamatra
vonatkozóvárakozásaivalnemesnekegybeaforwardhozamok. Az elmúlt évtizedekben végzett empirikus kutatások
nagyobbrészepozitívlejáratiprémiumotmutatottki–tehát
avalóshozamvárakozásokbóladódóhozképestmagasabban
helyezkedettelapiacihozamgörbe–,ésaprémiummértéke
lejáratok között és időben is változó volt (Kane, 1981;
Campbell–Schiller, 1991; Fama–Bliss, 1987; az irodalom
összefoglalását adja Gürkaynak–Wright, 2012; magyar adatokrapéldaGábriel–Pintér,2006).

Azállampapír-ésbankközipiaciinstrumentumokabefektetőkszámárajellemzőentöbbfutamidőnkínálnakbefektetési
lehetőséget. Különböző lejáratokon általában eltérőek a
befektetésekhozamai,tehátahozamgörbe(alejáratfüggvényébenábrázolthozam)legtöbbszörnemvízszintes.

Alejáratiprémiumotszámostényezőalkothatja.Itt,a későbbi elemzés szempontjait is figyelembe véve két tényezőcsoportra bontjuk a lejárati prémiumot (1. ábra). Az egyik a
hozamvárakozások bizonytalanságához kapcsolódó komponens, amit elválasztunk a likviditási és strukturális
Ennekegyikoka,hogyarövidtávúbefektetésekaktuálisés tényezőktől.
jövőben várt hozamai jellemzően eltérnek egymástól, ami
viszontazaktuálisrövidéshosszúhozamokatiseltérítiegy- Ahozamvárakozásokbizonytalanságánakhátterébenavárt
mástól. A jövőbeli rövid távú befektetések várt hozamai hozamot meghatározó tényezők bizonytalansága áll. A
hatássalvannakahosszútávúbefektetéshozamaira,hiszen korábbiakalapjánígyalejáratiprémiumotamakrogazdasági
apiaciszereplőkazegyszerihosszútávúbefektetéshelyett tényezők (infláció, reálgazdasági aktivitás) jövőbeli pályájáválaszthatjákaztazalternatívát,hogyrövidtávúbefekteté- val,amonetárispolitikaireakciófüggvénnyelésazárfolyam/
sek „görgetésével” kamatoztatják pénzüket. Amennyiben a csődkockázattal kapcsolatos bizonytalanság befolyásolja.
piaciszereplőkaztvárják,hogyajövőbenemelkednifognak Példáula2004–2006-osidőszakbanazUSA-banahozamgörarövidtávúbefektetésekhozamai,akkorahosszabblejárat- be-meredekség csökkenését (amit Alan Greenspan
ravonatkozóaktuálishozamismagasabblesz,mintazaktuá- „conundrum”-nak,azazrejtélyneknevezett)Backus–Wright
lis rövid lejáratra vonatkozó hozam (tehát a hozamgörbe (2007) szerint nagyrészt a makrogazdasági környezet és a
monetáris politika kiszámíthatóbbá válása okozta a lejárati
meredekségepozitívlesz).
prémium csökkenésén keresztül. A jegybanki transzparens
Amennyiben a hozamgörbe alakját csak a hozamvárakozá- kommunikáció,illetveazutóbbiidőszakbannépszerűvévált
sok alakítják – ez az ún. várakozási hipotézis –, akkor a jegybankielőremutatóiránymutatás (forward guidance) –a
hozamgörbébőlszámítható„beárazott”jövőbelihozamok,a várt hozam közvetlen befolyásolása mellett – a jegybanki
forwardhozamok egybeesnek a ténylegesen várt jövőbeli reakciófüggvény kiszámíthatóságának növelésén keresztül
hozamokkal.Ebbenazesetbenpéldáulazállampapír-piaciés csökkenthetialejáratiprémiumot.
bankközihozamgörbékbőlszámíthatóforwardhozamokközvetlenülmegmutatnákajegybankialapkamatpiaciszereplők Alejáratiprémiumkialakulásábanavárthozampályaáltalános bizonytalansága (szórása) mellett fontos az is, hogy a
általvártjövőbelipályáját.
hozamok eltérése a várható értéktől aszimmetrikusan hasA várt hozamszint hátterében több tényező állhat. A rövid sonapiaciszereplőkhasznosságára–tehát,hogyahozamhozamokat leginkább a jegybank kamatpolitikája határozza emelkedés más mértékben befolyásolja a hasznosságot,
meg, így az ezekre vonatkozó várakozások a központi bank mintazazonosmértékűhozamcsökkenés.Ezahasznosságáltalfigyelembevettmakrogazdaságiváltozókvárhatójövő- beli aszimmetria következhet például abból, ha a hozambelipályájából(jövőbenvártinfláció,reálgazdaságiváltozók emelkedés recesszióval/válsággal függ össze, amikor a
vártalakulása),illetveazerreadottjegybankilépésekből(a hozamemelkedésokoztaveszteségabefektetőknekkülönöjegybanki reakciófüggvényből) következnek. Feltörekvő senrosszidőpontbanjelentkezik.
országokesetébenarövidhozamokbanfontostovábbielem
lehet az adott deviza árfolyamkockázata, illetve az adott Belátható, hogy ha ilyen hasznosságbeli aszimmetria nem
létezik, akkor például a kamatswapok esetében nem lenne
devizábandenominálteszközökbeárazottcsődkockázatis.
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1. ábra
A forwardhozamok komponenseinek sematikus ábrája
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hozambizonytalanságból következő lejárati prémium. A
kamatswapoknál–aholazügyletbenszimmetrikusanvállalnak a résztvevők kamatpozíciót – a rövid oldali szereplő a
hozamok felfelé mutató kockázatai miatt, a hosszú oldali
szereplőviszontalefelémutatókockázatokmiattigényelne
azonosmértékűkompenzációt.Mivelezekellentéteselőjelű
lejáratiprémiumottennénekszükségessé,ezalapjánavégül
kialakulóhozamnemtérneelavárthozamtól.

egyéb tényezők

Ha azonban a hozamok emelkedése esetén a nyereséges
(hosszú oldali) pozíció relatív hasznosságemelkedése
nagyobb,minthozamcsökkenéseseténahasznosságvesztesége, akkor a hasznossági előny miatt a hosszú oldal fizet
kompenzációtarövidoldaliszereplőrészéreavártnálmagasabbfixswaphozamformájában.Vagyisalejárati prémium
ebben az esetben a hozamok és a válság/recesszió közötti
korrelációmiattpozitívlesz,ésmértékeahozamokbizonytalanságávalpárhuzamosanemelkedik.

1. keretes írás
A bizonytalanság formái: a várt hozameloszlás szórása és aszimmetriája
Ahozamvárakozásbizonytalanságatöbbformábanjelenhetmeg.Jelölhetegyfelőlolyannagyobbvolatilitásúperiódust,amikoráltalánosan véve rosszabbul jelezhetők előre a jövőbeli hozamok. Másfelől a bizonytalanság következhet kis valószínűségű alternatív kockázati
forgatókönyvek(példáulaválságvisszatérése)árazásábólis.Ezeketazelméletikoncepciókatmutatjaa2.ábra.Mindháromábrázolthipotetikuseloszlásvárhatóértéke5százalék,tehátakármelyikeloszlástestesítimegapiaciszereplőkvárakozását,avárthozampéldánkban
5 százalék. A „B” eloszlás szórása azonban nagyobb az „A” eloszlásénál, ami a hozamvárakozás nagyobb általános bizonytalanságaként
értelmezhető.Kockázatkerülőbefektetőka„B”eloszlásesetébennagyobbprémiumotkövetelnének,mintaz„A”esetben.
A„C”eloszlásszórásaezzelszembenmegegyezikaz„A”eloszláséval,dea„C”eloszlásaszimmetrikus:azáltalareprezentálthozamvárakozást példánkban egy (alapforgatókönyv szerinti) 4,25 százalék központú és egy (kockázati forgatókönyvet jelölő) 7,5 százalék központú
eloszlásösszegeeredményezi.Ezesetbenisárazhategyprémiumotapiacakockázatiforgatókönyvjelenlétemiatt.
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Érdemeskitérnirövidenazelemzőifelmérésekreis,melyeknélfeltételezhető, hogy az elemzők – annak érdekében, hogy a végül
megvalósulóhozamhozlegtöbbesetbenközelkerüljenek–inkább
avárteloszlásoklegvalószínűbbértékét(alapforgatókönyvszerinti
móduszát)közlik,amelya„C”eloszláshozhasonlópiacivárakozások
eseténnemegyezikmegavárhatóértékkel.Apéldábanmegjelenő
„C”esetbentehátazárazottforwardhozammagasabblenneapiac
általátlagosanvárt5százalékoshozamnál(ezalejáratiprémium),
és még jelentősebb lenne az eltérés az elemzői felmérések 4,25
százalékoskonszenzusosértékéhezképest.

2. ábra
Különböző hozamvárakozásokhoz tartozó hipotetikus
sűrűségfüggvények
0,45
0,4
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„A” eloszlás
„B” eloszlás
„C” eloszlás

Alejáratiprémiumotahozamvárakozásokbizonytalanságán
kívülazonbankétmásiktényezőiseredményezheti(1.ábra,
egyébtényezők).
•Azegyikalikviditási kockázat.Abefektetőkahosszútávú
befektetésekért likviditási prémiumot igényelnek (likviditásipreferenciaelmélet),mertelőfordulhat,hogyafutamidőalattkészpénzreleszszükségükéshosszabbbefektetéseiketcsakbizonyosköltségmelletttudjákgyorsanértékesíteni. Ez előfordulhat, ha rendszerszintű sokk miatt egyszerre sok befektetőnek egyszerre jelentkezik likviditási
igénye.Példáula2007–2008-aspénzügyiválságbantapasztalt likviditáshiány ilyen rendszerszintű kínálati sokkot
okozottafeltörekvőkötvénypiacokhosszabblejáratain.

zatokat.Amennyiségilazításhatékonyságaazonbanajegybankihitelességtőlisfügg.Hitelességhiányábanaprogram
avártinflációtésígyavárthozamot,valamintamakropálya/
jegybanki reakciófüggvény bizonytalanságán keresztül a
lejáratiprémiummáskomponenseitisnövelheti.

A lejárati prémium becslésének módszerei
A forwardhozamok tényezőinek – a várt hozamoknak és a
lejáratiprémiumnak–azelválasztásáraazelmúltévtizedek
pénzügyi közgazdasági kutatásai nyomán számos módszer
született.Tanulmányunkbanháromfőmódszertaniirányból
merítünk.

• Arbitrázsmentes hozamgörbemodellek. Amódszerarövid
hozamok időbeli alakulására egy faktormodellt feltételez,
amelynek paramétereit a hozamok idősoros és keresztmetszeti (hozamgörbepontok) adatai segítségével becsli.
Előnye,hogyahozamgörbétmárnéhányfaktorpontosan
leírja,hátrányaviszont,hogyrövididőbelimintánmegbecsülve a rövid hozamok előrejelzései általában nagyon
keveset változnak az előre tekintő horizontokon (tehát a
modellazaktuálisrövidhozamhozközelielőrejelzéseketad
az 1 és a 10 éves horizontra is), ami több esetben ellentJelenlegazegyiklegnagyobbérdeklődéstkiváltóilyenstrukmondásbakerülazelemzőibecslésekkelésaközgazdasági
turálistényezőafejlettjegybankokeszközvásárlásiprogramszempontokkal.Hosszúidőbelimintánviszontastrukturájainak hozamokra gyakorolt hatása, amelynek becslésére
lis törések lehetősége és a potenciális specifikációbeli
számos szerző vállalkozott (Gagnon et al., 2010; Krishnahibákrontjákazilyenmodellekteljesítményét(lásdpéldául
murthyetal.,2011;Jarrow–Li,2012).AjegybankimennyiséKim–Orphanides,2005;Wright,2011).
gi lazítás ugyanakkor a hozam más tényezőire is kihathat.
KézenfekvőpéldáulaFedesetébenalikviditásihatás,mivel • Forwardhozamok és realizált hozamok közvetlen összeaz amerikai jegybank jellemzően éppen a rendszerszintű
vetése. Egyszerűbb módszer a forwardhozamok és a
negatívsokkokeseténlépettbetöbbletkeresletévelapiackésőbbmegvalósulóhozamokösszehasonlítása,amirámura,amicsökkentetteapiacillikviditásábólszármazókockátathataforwardhozamokszisztematikuselőrejelzésihibá-

•Alejáratiprémiumot strukturális kereslet-kínálati tényezők is befolyásolhatják. Ha az arbitrázs nem, vagy csak
korlátozottanműködikkülönbözőlejáratokközött(például
mert a piaci szereplőknek egy preferált befektetési horizontjavan,amelytőlcsakerősárösztönzéseseténtérnekel
–preferredhabitatelmélet),akkorahosszúlejáratiszegmenseken jelentkező piaci kereslet-kínálat eltérítheti a
hozamokatavárakozásoktól.
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jára,amelyközvetlenülalejáratiprémiumkéntértelmezhető.Bárezamódszermodellfüggetlen,ittisfontoshátrány,
hogy a minta megválasztása jelentősen befolyásolja az
eredményt:atúlrövidmintaakismintástorzításmiatt,a
túl hosszú minta strukturális törések miatt adhat gyenge
becslést.Amódszerhátrányaemellett,hogyvisszatekintő
jellegű, így aktuális folyamatok vizsgálatára és előrejelzésekrekevésbéalkalmas.Továbbászinténimplicitfeltételezés a racionális várakozások és a lejáratonként időben
állandóprémium.

hozamgörbemodell2alapjánbecsültlejáratiprémiumváltozóvaldolgoztunk.

Amakrogazdaságiésmonetárispolitikaikörnyezetbizonytalansága a hozamvárakozások általános bizonytalanságát
befolyásolja,ésennekkompenzálásáraabefektetőkjellemzőenextrahozamotvárnakelhosszabbfutamidejűbefektetéseikért.Amakrofaktorokelőretekintőbizonytalanságának
aszakirodalombanelterjedtközelítőváltozóiazelemzőifelmérésekből leszűrhető magasabb momentumok (Chun,
2011;Dicketal.,2013;Wright,2011),amelyeksegítségével
• Elemzői felmérések használata. Ajövőbenvárthozamokat rendreszignifikánskapcsolatotlehetkimutatnilejáratipréelemzői előrejelzésekkel lehet közelíteni, ekkor a lejárati miumésabizonytalanságifaktorközött.
prémiumaforwardhozamésazelőrejelzésekkülönbségeként adódik. A módszer előnye, hogy modellfüggetlen, Afentitényezőketelemzőifelmérések3alapján,azegyévvel
robusztusabb becslést ad a rövid hozamok várakozására, későbbrevártévesátlagosinflációra,reál-GDP-növekedésre,
és a mintaválasztás legtöbb problémájától is mentes. Az valamint3hónaposkincstárjegyszintjérevonatkozóegyedi
elemzői felmérések használatának is vannak hátrányai: a válaszokszórásávalszemléltetjük.A 3. ábra alapján jól érzéfelmérések mérési hibákat tartalmazhatnak; és releváns kelhető, hogy a reálgazdasági és monetáris politikai körlehetazelemzőnkénteltérőinformációshalmazhasználata nyezet várható alakulásával kapcsolatos bizonytalanság
azelőrejelzésekben(azegyeselemzőkkülönbözőidőpont- együtt mozog az 5 éves amerikai állampapír-piaci lejárati
banvégzikelazelőrejelzéseiket).Bizonyosesetekbenfon- prémiummal. A Lehman-csőd utáni időszakban az együtttostényezőlehetahozamvárakozáseloszlásánakmódusza mozgás még látványosabb, amit azzal lehet magyarázni,
és várható értéke közötti eltérés is, ha aszimmetrikus az hogyalejáratiprémiumésajegybankireakciófüggvényben
eloszlás(lásdaz1.keretesírást).
szereplőreálgazdaságiváltozókalakulásaazeszközvásárlási
programokrévénmégszorosabbanösszekapcsolódott,amit
az állapotfüggő előre tekintő iránymutatás (forward
FEJLETT PIACI TAPASZTALATOK

Alejáratikomponensekpontosdekomponálásameghaladja
jeleníráskereteit,ezértmostelsősorbanafőbbtendenciákatvázoljuk,fókuszbanapénzügyiválságcsúcspontjátkövetőidőszakkal.EkkoraFedtöbbszakaszbanelindítotteszközvásárlásiprogramjávaléppenafixedincomepiaci(állam-és
vállalatikötvények,jelzálogfedezetűértékpapírokstb.)hozamok leszorítását célozta meg, ami nagyrészt a lejárati prémium elemek csökkenésén keresztül valósult meg. Mivel a
lejáratiprémiumlegmarkánsabbanahosszabbfutamidőkön
jelentkezik, az egyszerűbb szemléltethetőség kedvéért a
lejárati prémiumot befolyásoló tényezők hatását az 5 éves
időhorizontonmutatjukbe.Azelemzésbenarbitrázsmentes

3. ábra
Az amerikai makrokörnyezetet jellemző előre tekintő
bizonytalanság és az 5 éves lejárati prémium alakulása
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Az alábbi fejezetben az elméleti keretrendszerben azonosítottlejáratiprémiumelemekremutatunkkapcsolódóváltozókatazamerikaiállampapírpiacpéldáján.Alejáratiprémium szakirodalmában ez a leggyakrabban vizsgált piac, és
továbbielőnye,hogyerősstrukturáliskeresleti-kínálatielem
figyelhető meg a hozamban (a jegybanki eszközvásárlási
programhatásaként).

5 éves amerikai állampapír-piaci lejárati prémium (bal tengely)
Egy évvel későbbi reál-GDP-növekedésre vonatkozó
bizonytalanság
Egy évvel későbbi éves átlagos inﬂációra vonatkozó
bizonytalanság
Négy negyedévvel későbbi 3 hónapos kincstárjegy szintjével
kapcsolatos bizonytalanság

AhasználtmodellazAdrianetal.(2013)tanulmányalapjánkészült.
AFederalReserveBankofPhiladelphiaáltalkezeltún.SPF-felmérés(SurveyofProfessionalForecasters)keretébenazelemzőknegyedévesgyakorisággaladnakbecsléstazamerikaimakro-éspénzügyipiaciváltozókszéleskörére.

2
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guidance) tovább erősített. Amennyiben a reálgazdaságról
érkező hírek a fundamentumok várható alakulására vonatkozó becslést megnehezítik, az a lejárati prémium emelkedését vonja maga után. Hasonló hatást fejt ki, ha a gazdasági folyamatokról érkező információkra adott várható
jegybanki reakciók is nehezebben kiszámíthatók. Az előre
tekintőiránymutatás–alegvalószínűbbforgatókönyvszerintialappályabefolyásolásamellett–eztakiszámíthatóságot
igyeksziknövelni,éppenezértakárazalapkamattal,akáraz
eszközvásárlási programmal kapcsolatos kommunikáció
kiemeltszerepetjátszikalejáratiprémiumalakulásában.
AFedáltaltöbbütembenalkalmazotteszközvásárlásiprogramok (QE1, QE2, QE3) a lejárati prémium elemek közül a
strukturális keresleti-kínálati tényezők közé sorolhatók.
A mennyiségi lazítás állampapír-piaci hozamokra gyakorolt
leszorító hatásának a vizsgálatára számos empirikus tanulmány4született.Azesettanulmánytípusúkutatásokaprogrammal kapcsolatban tett fontosabb bejelentéseket övező
néhány napos intervallumban megfigyelt hozamváltozással
igyekeznek megragadni a program hatását. A megközelítés
érzékeny pontja a vizsgált ablak optimális hosszúságának a
megválasztása:éppeneléghosszúlegyenahhoz,hogyazúj
információk árazásba történő beépülését teljes mértékben
lekövesse,ugyanakkoréppenelégrövidlegyenahhoz,hogy
azajokatmárnetartalmazza.Amodellalapútanulmányok
előnyeezzelszembenaz,hogyazinformációfeldolgozásteljesfolyamatátképesekmegragadni,ittazonbanamegfelelő
magyarázóváltozókmegválasztásaokozhatnehézséget.

pírok menedékeszköz szerepe (flight to quality) miatt a
pénzügyipiacokontapasztaltáltalánosfeszültségmegemelkedésévelazeszközlikviditásakevésbésérül.5Leszámítvaa
válság2008-aslegturbulensebbidőszakait,alikviditásikockázatitényezőáltalánosságbannemtartozikarelevánslejáratiprémiumelemekközé.

FELTÖREKVŐ PIACI TAPASZTALATOK
A feltörekvő piaci tapasztalatokról – szemben az amerikai
adatok nagyszámú empirikus elemzésével – gyakorlatilag
nincselérhetőszakirodalom.Ennekhátterébenfeltehetően
a hozamgörbemodellekhez szükséges kellően hosszú és
homogénidősorokhiányaáll.Ebbenazesetbenmodell-és
mintafüggetlenelemzőifelmérésekhasználatávalésfőkomponens-elemzésselmegtudjukkerülnieztaproblémát,így
elemezveafeltörekvőpiacihozamokösszefüggésétafejlett
piaci és hazai tendenciákkal. A továbbiakban az elemzői
prognózisok konszenzusértékeit tekintjük a várható rövid
távú hozamszintnek, míg a forwardhozamgörbe pontjai a
hozamvárakozások és a lejárati prémium összegét ragadják
meg. Ezzel a módszerrel ugyanakkor a vizsgálat az elemzői
előrejelzésihorizontkorlátaimiattcsakahozamgörberövid
lejáratairalehetséges.

Afeltörekvőpiacihozamvárakozásoktendenciáinakleírásához15ország62009–2013közöttihaviadatainakalakulását
vizsgáltuk.Azelérhetőadatokországonkéntikülönbözősége
miattazegyesországokbanszámítottlejáratiprémiumszintekközvetlenülnemhasonlíthatókössze.7Alejáratiprémium
Azamerikaijegybanknakagazdaságiválságkezdeteótaindí- indikátorokegyüttmozgásaazonbanértelmezhető,hiszena
tottelsőeszközvásárlásiprogramját(QE1)tekintveelmond- lejárati prémium általános emelkedése a feltörekvő orszáható, hogy modelltípustól függően 40–110 bázisponttal gokbanfeltehetőena3hónaposésaz1hónaposhozamra,
csökkentettea10évesamerikaiállampapírokhozamát,míg valamintazalapkamatraszámított(akárswap-,akárállamamásodikprogram(QE2)hatását15–45bázispontrabecslik. papír-piaci)mutatótugyanúgyfelfelémozdítjael,méghaaz
elmozdulásmértékeelistéregymástól.
AQE3programhatásárólmégnemszületettátfogóempirikuselemzés,deazamerikaihosszúállampapírhozamok2013 A feltörekvő országokban közös tényezők vizsgálatára az
májusában elindult emelkedése jelentős elemzői figyelmet idősorok főkomponenseit használtuk: így az elemzői rövidkapott. A program közelgő lezárásáról tett nyilatkozatok a hozam-előrejelzésekelsőfőkomponensétésalejáratiprémilejárati prémium és a várt kamatpálya emelésén keresztül umok első főkomponenseit képeztük. A főkomponensek
összességébenahozamszintemelkedéséhezvezetett.Alik- használata azzal indokolható, hogy ezáltal az országonkénti
viditásikockázatnehezenértelmezhetőazamerikaiállampa- mutatókratekinthetünkúgy,mintaglobális–vagyáltalános
pírpiacvonatkozásábantekintve,hogyazamerikaiállampa- feltörekvő piaci – tényezők zajos megfigyeléseire. Az első

Gagnonetal.(2011);Hamilton–Wu(2012);Krishnamurthyetal.(2011);Li–Wei(2012);Meaning–Zhu(2011);Wright(2012).
Aszakirodalomjellemzőenazadottfutamidőnaktuálisan(on the run), illetvekorábbankibocsátott(off the run)kötvényekhozamaiközöttifelárralközelítialikviditásiprémiumotazamerikaiállampapíresetében,amelya10évesfutamidőnazelmúlt10évbennéhánybázispontkörül
ingadozott.
6
Magyarország,Lengyelország,Csehország,Törökország,Izrael,Dél-Afrika,Fülöp-szigetek,Szingapúr,Thaiföld,India,Indonézia,Mexikó,Kolumbia,Dél-Korea,Oroszország.
7
Általánosanaz1évmúlvai1hónaposswap-,illetve1évmúlvai3hónaposállampapírhozamokbólindultunkki,ezekhiányábaneltérőfutamidejűhozam,határidőskamatláb-megállapodásvagyegynaposindexáltswaphozamkerülthasználatra.Azelemzőielőrejelzésekiskülönbözőrövid
hozamokra,forwardhozamokkülönbözőrövidhorizontokra,illetvepénzpiaciinstrumentumokravoltakelérhetők.

4
5
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4. ábra
Feltörekvő országok elemzői hozamvárakozásának,
valamint swap- és állampapír-piaci lejárati prémiumának
főkomponensei
(2009–2013)
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2012. júl. 1.
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2013. jan. 1.
2013. márc. 1.
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2013. júl. 1.
2013. szept. 1.

–5,00

Elemzői hozamvárakozások (poll)
Lejárati prémium (swap)
Állampapír-piaci lejárati prémium
Megjegyzés: Feltörekvő piaci hozamvárakozások és lejárati prémium
idősorainak alakulása és fontosabb fordulópontjai: 1. időszak: a gazdasági válság első szakaszának enyhülése; 2. időszak: európai adósságfélelmek első eszkalálódása; 3. időszak: adósságválság enyhülése
és a Fed QE2 programjának elindulása; 4. időszak: európai adósságválság újabb fókuszba kerülése, az USA leminősítése és a QE2 program
lezárása; 5. időszak: általános konszolidáció és kockázatkiárazódás,
melyet megerősít az EKB elkötelezettsége is; 6. időszak: a Fed QE3
programjának esetleges mérsékléséről tartott Bernanke beszéd.
Forrás: Bloomberg, szerzők számítása.

főkomponensek a teljes variancia 30–50 százalékát magyarázták, ami arra utal, hogy volt érdemi együttmozgás a
mutatók között, ugyanakkor a mutatók országspecifikus
tényezőiisjelentősek–részbeneltérőhozamtényezőkmiatt,
részbenahasználtmutatókeltéréseiből,ésrészbenazelemzői előrejelzések sajátosságaiból következően. A vizsgált
időszakbantöbbjólelkülöníthetőperiódusttudunkmegkülönböztetni, melyek nagyrészt meghatározó piaci eseményekhezköthetők.
A fontosabb globális jelentőségű események 2009–2013
között érdemben befolyásolták a hozamokat a feltörekvő
országokban. Elsősorban ezek lejárati prémium komponense (mind az állampapír-, mind a bankközi piacon) volt az,
amely érdemi reakciót mutatott ezen eseményekre. Ezek
közül az eurozóna adósságválságának hullámai, a Federal
Reserve mennyiségi lazítása és tartósan alacsony irányadó
rátamellettielköteleződése,azUSAleminősítése,illetveaz

EKB elnökének bejelentése (szükség esetén kötvénypiaci
beavatkozásrakerülhetsor)voltakleginkábbapiacokfókuszában.
2013májusábanazamerikaijegybankeszközvásárlásiprogramjánaklehetségesmérséklésérőltartottBernanke-beszéd
jelentős hozamemelkedést, tőkekivonást és kockázatkerülést váltott ki a feltörekvő piacokon. Ebben az esetben is a
lejárati prémium komponens reagált látványosan (az eurozónaadósságválságasorántapasztaltmértékkelösszevethetően),azelemzőivárakozásokazonbanhistorikusalakulásukhozképestcsakkisebbemelkedéstmutattak.Általánosságbaniselmondható,hogya feltörekvő piaci elemzői kamatvárakozások közös komponensét fokozatos csökkenő trend
jellemezte, és kevésbé reagált a globális kockázati sokkokra.

Kapcsolat az amerikai hozamkomponensekkel
Azamerikai8ésafenthasználtfeltörekvőpiacihozamkomponensekegyüttmozgásátszemléltetiaz5.ábra.
Az amerikai hozamtényezőkkel (kamatvárakozások és lejárati prémium) markáns együttmozgást mutattak a feltörekvő országok megfelelő hozamtényezői. Az amerikai lejárati
prémiumemelkedéseáltalábanafeltörekvőországokbanisa
lejárati prémiumok emelkedésével járt, bár esetenként ez
késésseltörténtmeg,ésazamerikaimutatóláthatóanzajosabb volt a feltörekvő piaci indikátornál. Ez részben a módszerkövetkezménye,hiszenafőkomponensafeltörekvőidősorokbólazországspecifikuszajtszűri.Szorosvoltazegyüttmozgásafeltörekvőországokkamatvárakozásainakalaptendenciájaésazamerikaikamatvárakozásokközöttis.Azelmúlt
évekbenakorrelációtcsökkentette,hogyazamerikaialapkamatelérteaminimumszintet.Ebbőlkövetkezőenazittvizsgált amerikai 3 hónapos LIBOR-ra vonatkozó előre tekintő
várakozások is a 0,5 százalék alatti szinten ragadtak, miközbenafejlődőtérségben2013.májusigfolytatódottacsökkenőtrend,majdkisebbemelkedésvoltjellemző.

HAZAI TAPASZTALATOK
A hazai kockázati prémium kapcsolata a nemzetközi
tényezőkkel
A hazai pénzügyi-gazdasági trendek mélyebb megértését
segíthetielő,havaninformációnkarról,hogyahazaihozamváltozásokmennyirekötődnekavárthozamszintalakulásáhozésmennyirealejáratiprémiummegváltozásához.Emellettahazaiésanemzetközifeltörekvőpiacokonmegfigyelt

A zamerikaihozamkomponenseketaz1éveshorizontraadott3hónaposUSDLIBORelőrejelzésekésabankköziforwardhozamokalapjánszámítottuk.
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5. ábra
Amerikai és feltörekvő piaci hozamkomponensek alakulása
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
–1,00
–2,00
–3,00
–4,00
–5,00

1,60

5,00

1,40

4,00

1,20

3,00

1,00
0,80
0,60

0,40

2,00

0,20

1,00

0,00

0,00
–1,00

–0,20

–2,00

0,20

–3,00

0,00

–4,00

–0,40

2009. márc. 1.
2009. jún. 1.
2009. szept. 1.
2009. dec. 1.
2010. márc. 1.
2010. jún. 1.
2010. szept. 1.
2010. dec. 1.
2011. márc. 1.
2011. jún. 1.
2011. szept. 1.
2011. dec. 1.
2012. márc. 1.
2012. jún. 1.
2012. szept. 1.
2012. dec. 1.
2013. márc. 1.
2013. jún. 1.
2013. szept. 1.

2009. márc. 1.
2009. jún. 1.
2009. szept. 1.
2009. dec. 1.
2010. márc. 1.
2010. jún. 1.
2010. szept. 1.
2010. dec. 1.
2011. márc. 1.
2011. jún. 1.
2011. szept. 1.
2011. dec. 1.
2012. márc. 1.
2012. jún. 1.
2012. szept. 1.
2012. dec. 1.
2013. márc. 1.
2013. jún. 1.
2013. szept. 1.

0,40

0,60

Feltörekvő piaci hozamvárakozások
Amerikai hozamvárakozások

–0,60

Feltörekvő piaci lejárati prémium (bankközi)
Amerikai lejárati prémium (bankközi)

Megjegyzés: A feltörekvő lejárati prémium a feltörekvő országok bankközi hozamaiból számított 1 éves lejárati prémiumainak első főkomponense. Ez a feltörekvő régió lejárati prémiumainak alaptendenciájaként fogható fel. A feltörekvő piaci hozamvárakozások idősor az elemzői kamatvárakozások első főkomponense, amely a feltörekvő piaci kamatvárakozások általános elmozdulásait ragadja meg. Az ábrán az amerikai idősorokhoz normáltuk a feltörekvő piaci idősorok mintaátlagát és mintabeli szórását.
Forrás: Bloomberg, szerzők számítása.

folyamatokösszevetésefontosinformációforrásagazdaság- ahazaidöntéshozóknakcsakkorlátozotteszközeiklehetnek
politikaidöntéshozókszámáraafolyamatokországspecifikus a hozamalakulás befolyásolására. Ellenkező esetben érdemes lehet azonosítani, hogy a nemzetközi trendektől való
ésnemzetközitényezőinekelkülönítéseérdekében.
eltéréstmilyentényezőkmagyarázzák.Akamatvárakozások
Amennyibenaztlátjuk,hogyahazaihozamokbanjelenlévő tekintetében hasonló megfontolások alapján elemezhető a
kockázati prémium megváltozása összefüggésben van a hazaiésanemzetközitrendekkapcsolata.Érdemesmegemnemzetközi trenddel, akkor a folyamatok hátterében felte- líteni azt is, hogy az együttmozgás nem feltétlenül jelent
hetőennemországspecifikuskockázatitörténetekállnak,így kauzáliskapcsolatot,ezértkonkrétesetekvizsgálatakormin6. ábra
Feltörekvő piaci és hazai 1 éves kamatvárakozások, illetve lejárati prémium

Feltörekvő piaci várakozások közös tényezője*
Hazai 1 éves várt kamatszint*
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* A közös tényező (főkomponens) mértékegység nélküli mennyiség, ezért a hazai mutatókkal való összehasonlíthatóság és ábrázolhatóság érdekében közös skálára alakított értékek kerültek ábrázolásra. Emiatt nem az ábrázolt szintek, hanem a dinamikák hasonlíthatók össze. A hazai
hozamtényezőket a Reuters elemzői felmérése alapján különítettük el.
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digszükségesamögöttespénzpiacimozgatórugókazonosítása.

információforrások alapján hogyan lehet a piaci szereplők
kamatvárakozásairakövetkeztetni.

Ahazaikörnyezetbenakamatvárakozásokkinyerésérealapvetően három információforrás áll rendelkezésre: állampapír-piaci hozamok, bankközi hozamok (határidőskamatlábmegállapodások [FRA-k] és kamatswapok [IRS]), illetve az
elemzőifelmérések.Azeddigiekbenláttuk,hogyazállampapír-ésbankközihozamokbólszámíthatóforwardhozamoka
piaciszereplőkkamatvárakozásaimellettlejáratiprémiumot
istartalmazhatnak.Ahogyanerrőlvoltmárszó,ennekmegállapítása több módszerrel történhet. Az elemzéshez itt a
leginkábbközvetlenutatválasztottuk:aforwardhozamokat
összevetjük a később ténylegesen megvalósult kamatokkal.
Ahazaiésnemzetközilejáratiprémiumokalakulásaalapján Hamegállapíthatóaforwardhozamokszisztematikustorzítá2011ótaváltozóintenzitással,denémiegyüttmozgásazono- sa,akkoreztazelőrejelzésihibátkezelhetjükalejáratiprémisítható. A 6. ábra tanúsága szerint a kapcsolat leginkább umbecsléseként.
2013 tavasza után volt erős, miután először került szóba a
Fed mennyiségi lazítási programjának lassítása. Ekkor az Cikkünkbenmintáula2004.január–2013.decemberközötti
általános feltörekvő piaci tőkekiáramlás mellett a hozamok 10 éves időszak adatsorait választottuk, mivel 2004-től állintenzív emelkedése indult meg. Az ábra bal és jobb panel- nakrendelkezésremegbízhatóadatokabankköziFRA-jegyje alapján ez a hozamemelkedés a feltörekvő piacokon zésekről.
részben a kamatvárakozások, részben a lejárati prémium
növekedéséhez kötődött. A magyar hozamokra ez a folya- Alejáratiprémiumottekintvea7.ábraalapjánmind az állammat inkább csak a lejárati prémium megemelkedésén papír-piaci, mind az FRA-hozamok esetében átlagosan pozitív, a lejárattal növekvő lejárati prémiumról beszélhetünk.
keresztül hathatott.
Fontosugyanakkorkiemelni,hogyaszámítottprémiumszéKamatvárakozások feltérképezése a hazai körülmények lesintervallumbaningadozott(amitaz1szórásnyiintervallumotkijelölősávokismutatnak),tehátakülönbözőperióduközött
sokbanszámítottértékekerőseneltérhetnek.Érdemesmég
A hozamgörbe rövid szegmensének vizsgálata és a lejárati megemlíteni,hogy az FRA-hozamok esetében csak körülbeprémiummértékénekmegállapításajegybankiszempontból lül feleakkora az átlagos prémium mértéke és a rövidebb
elsősorbanapiacikamatvárakozásokkinyeréséhezfontos.A futamidőkön közel áll a 0-hoz. Eredményeink összhangban
cikkzárásakéntaztvizsgáljuk,hogyarendelkezésreállóhazai állnak Gábriel–Pintér (2006) megállapításaival, ahol egy
A konkrét magyar tapasztalatokat tekintve (6. ábra) általánosságban azt mondhatjuk, hogy a hazai hozamalakulás
tényezőibizonyosidőszakokbanviszonylagjólegyüttmozogtakanemzetközitrenddel,másidőszakokbanviszontkevésbé.Akamatvárakozásokattekintvea2010–2011-esidőszakban elsősorban országspecifikus tényezők hathattak a várt
kamatszintre, 2012 márciusa óta azonban inkább az általános feltörekvő piaci trendnek megfelelően alakultak a
kamatvárakozások,amibenhazaitényezőkisszerepetjátszhattak.

7. ábra
Átlagos lejárati prémium az állampapírpiacon (bal panel) és az FRA-piacon (jobb panel)

1 szórás sávja
Átlagos lejárati prémium
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1. táblázat
A Diebold–Mariano előrejelzési teszt eredményei különböző lejárati szegmensekben
1–6 hónap

Random walk

FRA

Állampapír

–3,49*
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Random walk
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13–18 hónap
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19–24 hónap
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Állampapír
FRA

2,19*

Random walk

FRA
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–3,54*

–0,48

–1,56

0,34

4,35*

–1,82*

* Az értékek az 5 százalékos szignifikaciaszinten szignifikáns eredményeket jelölik. A negatív értékek a sor szerinti, a pozitívak az oszlop szerinti
módszer nagyobb előrejelző erejét jelentik.

korábbiidőszakotalapulvéve(2001–2006)azállampapír-pia- tethetőmegegyikhorizontonsem.Azállampapírhozamokci hozamgörbére mutattak ki hasonló (valamivel nagyobb) ból származtatott kamatvárakozások ugyanakkor mindkét
másikalternatívávalszembengyengébbelőrejelzésnekbizoszisztematikustorzítást(azFRA-hozamokatnemvizsgálták).
nyultakanégybőlháromelőrejelzésihorizonton.
A három alternatív módszer (állampapír-piaci forwardhozamok,FRA-hozamok,elemzőifelmérés)előrejelzőképes- Elméletileg az állampapírhozamok gyengébb teljesítményét
ségénekvizsgálatáhozaDiebold–Mariano(1995)általbeve- elsősorbananagyobblikviditásikockázatokozhatja.Abankzetettún.Diebold–Mariano-tesztet(DM)9használtuk.Eteszt közi ügyletek (FRA-k, IRS-ek) likviditási igénye lényegesen
azt vizsgálja, hogy két alternatív előrejelző módszer közül alacsonyabb,mivelazilyentípusútranzakcióknálatőkerész
valamelyikszignifikánsanpontosabb-eamásiknál.Avizsgált nem cserél gazdát. Ezenkívül, az állampapírpiacon kevésbé
kétéves előrejelzési horizontot négy féléves szakaszra osz- jellemzőashortolás,ésemiattabefektetőkszintemindazotottuk, a módszereket ezekben a lejárati szegmensekben nos irányú kamatkockázatot viselnek (a hozamemelkedés
veszteségetokoz),amikönnyebbenvezethetrendszerszintű
teszteltük.
likviditásisokkhoz.Azemlítettbankköziügyleteknélazonban
Első lépésben mindhárom módszert a változatlan kamat- apozícióvállalásszimmetrikus,ígyahozamváltozássalapiaci
(random walk) feltevéssel állítottuk szembe, ez alapján az szereplők egyik része veszteséges, másik része nyereséges
állapíthatómeg,hogyazadottmódszernekvan-eegyáltalán lesz,ígyalikviditásigényiskevésbéváltozikrendszerszinten.
szignifikánselőrejelzőereje.Eredményeinkszerintazelem- Mindezek miatt az állampapírpiacon az elmúlt években a
zőifelmérésésazFRA-kalapjánbecsültkamatpályaminden bankközinél komolyabb turbulenciákra volt példa, és az
lejárati szegmensben szignifikáns előrejelző erővel bír. Az állampapírhozamoknyugodtabbidőszakokbanisjellemzően
állampapír-piacihozamokesetébenanégyelőrejelzésihori- volatilisebbnek bizonyultak a bankközi hozamoknál. A 7.
zont közül csak az egy és a három féléves szegmensben ábránláttuk,hogyalejáratiprémiumismagasabbésszélesebbsávbanszóródott,mintabankközipiacon.Azeredmémutathatókielőrejelzőerő.
nyekrészletesvizsgálatautánaziskitűnt,hogyazállampaAháromalternatívelőrejelzőmódszertegymássalszemben pír-piaci hozamok gyengébb előrejelző képességéhez a
tesztelvearrajutottunk,hogyazFRA-hozamokésazelemzői 2008–2009-esválságperiódusésazállampapírpiacrészleges
felméréselőrejelzőpontosságastatisztikailagnemkülönböz- kiszáradásánakidőszakaisnagybanhozzájárult.
ADiebold–Mariano-tesztlényegébenkétkülönbözőmódszerelőrejelzésihibáithasonlítjaössze.Azelőrejelzésihibákkülönbözeténekátlagát
alapul véve teszteljük az eltérés szignifikanciáját, annak figyelembevételével, hogy az előrejelzési periódusok átfedőek (az előrejelzési hibák
autokorreláltak).

9
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2. keretes írás
Kamatvárakozások megállapítása a gyakorlatban
BárazelemzőifelmérésésazFRA-hozamokelőrejelzőképességenemkülönbözikérdemben,akamatvárakozásokpontosfeltérképezéséhezérdemeskitérniakétfajtaelőrejelzéssajátosságaira.AzFRA-hozamokelméletilegkétrészbőlépülnekfel:avártátlagoskamatpályából
ésalejáratiprémiumból.Amennyibentehátrendelkezünkalejáratiprémiumbecslésével,akkoreztlevonvaazFRA-hozamokból,avalós
átlagoskamatvárakozásokhozjuthatunk.Ugyanakkoralejáratiprémiumdinamikusbecsléseproblémás,ígyagyakorlatbanezáltalában
nem járható út. Mivel a lejárati prémium átlagos nagysága a rövidebb futamidőkön alacsony, ezért rövid távon a korrigálatlan FRAhozamokisjóeszköznekbizonyulhatnakakamatpályaelőrejelzésére,ahogyanaztazelőrejelzésitesztekeredményeiisigazolták.Fontos
azonbanmegjegyezni,hogyalejáratiprémiumegyesesetekbenjelentősentorzíthatjaarövidhozamokatis.
Az FRA-hozamokból következő rövid távú kamatvárakozások megállapításához két további tényezőt érdemes figyelembe venni. Az FRAhozamok közvetlenül csak a 3 hónapos bankközi kamatra (BUBOR) vonatkozó várakozásokat tükrözik. Mivel azonban az utóbbi években a
BUBORszorosanazalapkamathoz„tapadt”,vagyattóláltalábanközelállandómértékbentértel,ezértazFRA–BUBORkülönbözetéből(ésnem
az FRA–alapkamat különbözetéből) következtethetünk a várt kamatváltoztatás mértékére. A gyakorlati tapasztalatok alapján az FRAhozamokból kirajzolódó rövid kamatvárakozásokat tehát érdemes korrigálni a közel konstans BUBOR–alapkamat különbözettel. Emellett
aztismegkellemlíteni,hogyazígymegfigyeltkamatvárakozások3hónaposhozamokalapjánszámítódnak,melyeketapontosbecslésérdekébenérdemesajegybankialapkamatfutamidejérekonvertálni(„kéthetesíteni”).Vizsgálatainksoráneztakétkorrekciótnemtettükmeg,
bárennekfigyelembevételéveltapasztalatainkszerintvalamelyesttovábbjavulahatáridőskamat-megállapodásokelőrejelzőképessége.
Az elemzői felmérésben nem a várt átlagos, hanem a legvalószínűbb (módusz) kamatpálya jelenik meg (bővebben lásd Gábriel–Pintér,
2006).Emiattaszimmetrikusvárakozásokesetén(amikoramódusznemesikegybeavárhatóértékkel)azelemzőivárakozásokátlagban
torzítottaklesznek.Eztipikusanolyanesetekbenfordulelő,amikoravártalappályakörülvalamilyeniránybanmegnőazalternatívforgatókönyvek valószínűsége. Ilyen lehet az árfolyamgyengülési/erősödési kockázatok felerősödése, vagy a vártnál alacsonyabb/magasabb
inflációs pálya lehetősége. Az FRA-hozamok és az elemzői becslések eltérésének szétnyílása tehát két – egymással összefüggő – okból
történhet:avárteloszlásaszimmetriájának,vagyalejáratiprémiumnakanövekedésemiatt.Amennyibentehátamódszerekeltérőkamatpályátrajzolnakki,akkorakockázatokaszimmetriájárólésmértékérőlisképetkapunk.

Összességébenaztmondhatjuk,hogyazelmúlt10évtapasztalatai alapján az FRA-hozamok és a Reuters-felmérésben
látott kamatvárakozások szignifikáns előrejelző erővel bírtak a jegybanki alapkamatra vonatkozóan.Ezzelszembenaz
állampapír-piaci hozamok előrejelző képessége bizonytalanabbésjellemzőenmindkétalternatívmódszernélgyengébb
volt,ami részben a nagyobb likviditási kockázathoz, részben
a válságperiódusokban látott anomáliákhoz köthető.

hozamvárakozások – bizonytalansága között. Emellett a
jegybankimennyiségilazításiprogramokkapcsánastrukturálistényezőkhatásaiskimutatható.Ezeketazösszefüggéseketazáltalunkmegfigyeltváltozókegyüttmozgásaisalátámasztja.

Afeltörekvőpiacitapasztalatokróleddigkevéselemzésszületett, részben a hagyományos módszerekhez szükséges
adatokhiányamiatt.Cikkünkbenafeltörekvőországokhozamaibólfőkomponens-elemzéssegítségévelközösvárakozási
ÖSSZEFOGLALÁS
éslejáratiprémiumtényezőketazonosítottunk.EredményeA pénzügyi piacokon kialakuló hozamok fontos információ- ink alapján a feltörekvő piaci hozamkomponensek közül a
forrástjelentenekjegybankiésgazdaságpolitikaiszempont- lejárati prémium akamatvárakozási komponensnél erősebból. A megfigyelt hozamszint két tényezőre bontható: a benreagáltaglobáliskockázatisokkokra.Afeltörekvőpiacoténylegesenvártalappályábóladódórészre,illetveegylejá- kon 2013 közepén tapasztalt általános hozamemelkedés is
ratiprémiumrészre.Utóbbitszámostényező,ígyajövőbeli inkábbalejáratiprémiumnövekedéséhezkötődött.Megállavárt hozamok bizonytalansága, strukturális és likviditási pítható továbbá a feltörekvő országok megfelelő hozamtényezőinekazamerikaihozamtényezőivelvalószorosegyütttényezőkalkothatják.
mozgása.
Empirikustanulmányokazamerikaiállampapírpiacpéldáján
jellemzőenszignifikánskapcsolatotállapítanakmegalejárati Amagyarkamatvárakozásokéslejáratiprémiumafeltörekprémium és a makrokörnyezet – valamint ezen keresztül a vőpiaciazonoshozamkomponensekkelbizonyosidőszakok-
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banegyüttmozogtak,másperiódusokbannemvoltkimutatható összefüggés. Az amerikai jegybank mennyiségi lazítás
lassításával kapcsolatos 2013. májusi kommunikációja a
magyarhozamokraelsősorbanalejáratiprémiummegemelkedésénkeresztülhathatott.
Vizsgálataink szerint a hazai piacokon átlagosan pozitív, a
futamidővelnövekvőlejáratiprémiumrólbeszélhetünk,ami
összhangban áll az elmélettel. Az elmúlt 10 év tapasztalata
alapján a bankközi (FRA-) hozamok és az elemzői felmérésben látott kamatvárakozások szignifikáns előrejelző erővel
bírtak a hazai jegybanki alapkamatra vonatkozóan, ezzel
szemben az állampapír-piaci hozamok előrejelző képessége
bizonytalanabbvolt.
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Ilyés Tamás–Takács Kristóf–Varga Lóránt:
A pénzforgalmi szolgáltatások díjainak
és a pénzforgalom szerkezetének alakulása
a pénzügyi tranzakciós illeték bevezetését
követően

A pénzforgalmi szolgáltatók több lépésben és jelentős mértékben áthárították az ügyfelekre a tranzakciós illetéket mind
tavasszal az illeték bevezetése kapcsán, mind pedig ősszel az illetékkulcsok megemelésekor. Az illeték áthárítása a készpénzfelvételek és az átutalások esetében jellemzően közvetlenül a tranzakcióra terhelve történt meg. A kártyás vásárlásoknál a
közvetlen áthárítás átlagos mértéke jóval alacsonyabb volt, a fizetési kártyák éves díjai azonban jelentősen emelkedtek, így a
bankok kommunikációjával ellentétben, jellemzően itt is megtörtént a teljes, sőt több bank esetében még annál is nagyobb
mértékű áthárítás mind tavasszal, mind pedig ősszel. A 2012. december és 2013. október közötti időszakban a pénzforgalomhoz kapcsolódó díjemelések mértéke összességében meghaladta a tranzakciós illeték miatt indokolható szintet.
A hazai pénzforgalom 2013 első féléves statisztikai adatai alapján nem látható eltérés a korábbi években megfigyelhető trendektől, továbbra is az elektronikus tranzakciók lassú térnyerése és a készpénzhasználat csökkenése figyelhető meg. A tranzakciós illeték bevezetése tehát ebben az időszakban nem változtatta meg a hazai fizetési forgalom szerkezetének fejlődési
pályáját sem negatív, sem pozitív irányban. A vállalati pénzforgalomban 2013 első félévében nem látható különösebb alkalmazkodás a tranzakciós illeték bevezetése kapcsán: a hazai bankok által szolgáltatott adatok alapján nincs nyoma a pénzforgalom külföldre telepítésének, vagy az illetékfizetési korlát elérése érdekében a tranzakciók összevonásának. A tranzakciós
illeték kulcsának 2013. augusztusi emeléséhez kacsolódóan azonban az adatok rendelkezésre állását követően az alkalmazkodásra vonatkozó vizsgálatokat 2013 második félévére is el kell végezni.

BEVEZETÉS
Apénzügyitranzakciósilleték2013.januárbankerültbevezetésreMagyarországon.Ettőlazidőponttólkezdődőenújraés
újrafelmerültazakérdés,hogyapénzforgalmiszolgáltatók
az illeték terhét hogyan és legfőképpen milyen mértékben
hárítjákátügyfeleikre.Utóbbikérdésmegválaszolásátnehezíti, hogy a bankok – részben a törvényileg előírt 60 napos
közzétételikötelezettségmiatt–csakfokozatosanépítették
beapénzforgalomhozkapcsolódódíjaikbaazilletékmértékét, illetve, hogy az illeték kulcsa időközben is változott.
2013.augusztus1-jétőlazelektronikustranzakciókesetében
a korábbi 0,2 százalékról 0,3 százalékra nőtt a terhelés, a
készpénzfelvételeknél pedig 0,3 százalékról 0,6 százalékra,

utóbbiesetbena6000forintostranzakciónkéntifelsőkorlát
iseltörlésrekerült.
Hasonlóérdeklődéstváltkiazakérdés,hogyazilletékbevezetése hogyan változtatja meg az ügyfelek pénzforgalmi
szokásait.Egyesvéleményekszerintazilletékalkalmaslehet
a készpénzhasználat visszaszorítására, mivel a készpénzfelvételeket magasabb illeték terheli az elektronikus fizetési
műveleteknél. Más vélemények szerint a pénzforgalmi
műveletekköltségénekáltalánosemelkedésemiattatranzakciós illeték a készpénzhasználat felé tereli az ügyfeleket,
mivelakészpénzfelvételecsakegyalkalommalgenerálilletékfizetésikötelezettséget,utánaviszontazmárilletékmentesenforogagazdaságban.1

Ebben az esetben jellemzően a lakosság készpénzben felveszi fizetési számlára érkező jövedelmét, melyet elsősorban áruk és szolgáltatások
készpénzzeltörténőfizetésérehasználfel.Avállalatiszektorbaígykerülőkészpénznekpedigakorábbiaknálnagyobbrészétavállalkozásokaz
egymásközötti,valamintazalkalmazottaikrészéretörténőfizetésekrehasználjákfel.Ígyazelsőlépésbenkereskedelmitranzakciókbanfelhasználtkészpénztöbbfizetésikörönkeresztülagazdaságbanmarad,ennekhatásárapedigcsökkenőmértékűkészpénzbefizetések,valamintváltozatlanintenzitásúkészpénzfelvételiforgalommellettemelkedhetakészpénzállományésígyakészpénzestranzakcióksúlya.

1
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Elemzésünkben a 11 legnagyobb pénzforgalmat bonyolító
magyarországihitelintézet2012.decemberés2013.október
közöttérvényeskondícióslistáialapjánmértükfelatranzakciósilletékáthárításánakmértékéthárompénzforgalmiszolgáltatás(készpénzfelvétel,átutalás,bankkártyásfizetés)tekintetében.Avizsgálatotateljesfentjelöltidőszakmellettelvégeztük külön az illeték bevezetését követő néhány hónapra is.
A vizsgált időszak megbontásával egyrészt folyamatában is
megfigyelhetővé válik a bankok árazási reakciója, másrészt
különelemezhetőazilletékbevezetésénekésaugusztusiemelésénekhatása.Azilletéktörvény2013.augusztus1-jénhatályba lépett módosításával előírt egyszeri, pótlólagos tranzakciósilleték-fizetésikötelezettséghatásátugyanakkornemvizsgáltuk.Mivelezhosszútávon,folyamatosannememelimega
pénzforgalmiszolgáltatókfizetésitranzakciókhozkapcsolódó
költségeit, feltételezhetően ennek az egyszeri tehernek az
áthárításakisebbrészbentörténtatranzakciósdíjakváltoztatásával. Ennek hatása azonban részben akár a tranzakciós
költségekemelkedésébenismegjelenhetett.

0,8

Átutalás

A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK
DÍJAINAK VÁLTOZÁSA A
TRANZAKCIÓS ILLETÉK BEVEZETÉSÉT
KÖVETŐEN

1. ábra
A pénzforgalmi díjak változása 2012 decembere és 2013
márciusa, valamint 2012 decembere és 2013 októbere
között

Készpénzfelvétel

Cikkünkkel szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy közelebb
kerüljünkafentikérdésekpontosmegválaszolásához.Ennek
érdekébenacikkírásakorrendelkezésünkreállóinformációk
alapján megvizsgáltuk a pénzforgalmi díjak változásának
mértékéta2012.évvégeés2013októbereközöttabankok
nyilvánosan elérhető kondíciós listái alapján, valamint a
különbözőfizetésimódok2013elsőféléviforgalmánakalakulásátakorábbiidőszakokhozviszonyítva.

Tranzakciós díj (2012. december–2013. március)
Tranzakciós díj (teljes időszak)
Éves kártyadíj (2012. december–2013. március)
Éves kártyadíj (teljes időszak)
Tranzakciós illeték

semterhelterátranzakciósszintenabankkártyásfizetésekre
a költségeit, ezért a lakossági kondíciók esetében a fizetési
kártyákévesdíjainakváltozásátismegvizsgáltuk,aztfeltételezve, hogy a vásárlási tranzakciókat terhelő illeték hatása
elsősorbanazéveskártyadíjakbanjelentkezhet.

A kutatásunkban nem foglalkoztunk a havi számlavezetési
díjak esetleges emelkedésével. Mivel ezen díjak változása
többkapcsolódószolgáltatáshozéskormányzatiintézkedésSzámításaink során a leggyakrabban igénybe vett pénzfor- hezisköthető,ígypontosannemoszthatófeladíjazegyes
galmiszolgáltatásokésabankonkéntrendelkezésreállófor- szolgáltatások között. Ennek következtében az áthárítás
galmiadatokalapjánapiacravonatkozóátlagostranzakciós mértékére vonatkozó becsléseink a valóságosnál enyhén
szerkezetetképeztünk.Ezutánaszolgáltatásokkalkapcsolat- alacsonyabbértékeketismutathatnakabbanazesetben,ha
banfelmerülőösszesfixösszegűdíjatértékarányos,százalé- valamelyikvizsgáltbankrészbenahaviszámlavezetésidíjak
kos értékre konvertáltuk, hogy a különböző típusú díj- és emelésévelreagáltazilletékmiattiköltségnövekedésre.
jutaléktételekösszehasonlíthatóváváljanakabankokközött,
illetve a tranzakciós illeték kulcsával. Minden bank esetén A tranzakciós illeték áthárításának mértékét megbecsültük a
megkülönböztettünk alap és kiemelt számlacsomagokat, teljesvizsgáltidőszakona2012.decemberiés2013.októberi
illetvehozzájuktartozóalapéskiemeltügyfelekneknyújtott díjszabásokalapjánéskülönazilletékmértékénekmegemeléfizetésikártyákat.Akéttípusútermékrevonatkozóeredmé- seelőttiidőszakra2013.márciusigbezárólag(1.ábra).Ateljes
nyeket az ügyfelek számlacsomagok közötti feltételezett vizsgáltidőszakbanaváltozásjelentősmértékbenmeghaladja
eloszlásátfigyelembevévesúlyozottanaggregáltuk,majda a tranzakciós illeték által indokolt mértéket, a különbség a
11bankegyediadataitaforgalmiadatokkalsúlyozvaátlagol- lakossági ügyfelek esetében nagyobb, mint a vállalati szegtuk.Kétvizsgálthitelintézetcsakvállalatiüzletággalrendel- mensben,aholabankokalapvetőennememeltekatranzakcikezik, így e bankok a lakossági díjak alakulására vonatkozó ósilletéknagyságánálnagyobbmértékbendíjakat.Akártyás
számításainkbannemszerepelnek.Mivelalakosságiszolgál- vásárlásoknál jelentkező illetéket a bankok többsége a fix,
tatásoknálazelmúltévekgyakorlatánakmegfelelőenapénz- éves kártyadíj növelésével hárította át, a forgalomarányos
forgalmi szolgáltatók többsége az illeték bevezetése után díjazás csak pár esetben fordul elő. A vállalati szegmensben
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márabankkártyásfizetésekesetébenisjellemzőaforgalomarányosdíjazás,ezértittafixköltségekváltozásátnemvizsgáltuk.Ezkismértékbenlefelétorzíthatjaazáthárításszámított
mértékét,ezzelellentéteshatásavanazonbanannakaténynek,hogyanagypénzforgalmúvállalatokjellemzőenanyilvánosanelérhetőkondícióslistáknálkedvezőbbdíjtételekmelletttudjákvégrehajtanitranzakcióikat.
Fontoshangsúlyozni,hogy2013elejétőlateljesvizsgáltidőszakbanmáregyébtényezőkisbefolyásolhatjákadíjakváltozását, például az éves rendszeres inflációkövető díjemelés,
valamintmásesemények,kormányzatiintézkedésekhatásai.
Ígyhosszabbidőtávonabecsléspontosságacsökken,aszámításokezértaténylegesnélvalamivelmagasabbnakmutathatják az áthárítás mértékét. A díjemelések időzítése és
mértékealapjánazonbanmegállapítható,hogyatranzakciós
illetékbevezetésemiattiköltségnövekedést2013.októberig
minden bank áthárította a lakossági ügyfelekre különböző
formában,néhányesetbenadíjaknövekedéseráadásulmeg
ishaladtaazilletékmértékét.
Ezzelszembenalakosságiügyfélszegmensbena2013márciusáigtartóidőszakbanakészpénzfelvételeknélésazátutalásoknál jelentkező tranzakciós illeték csak részben került
áthárításra,mígabankkártyásfizetésekesetébenadíjemelkedéseknagyságameghaladtaazilletékmértékét(1.ábra).A
vállalatiszegmensnélugyanebbenazidőszakbanközelteljes
mértékbenáthárításrakerültazilleték.Amennyibennemaz
átlagos áthárítást vizsgáljuk, hanem a bankonkénti változásokat, akkor már jelentős eltérések figyelhetők meg a 11
legnagyobbbankdíjszabásaközött.
2. ábra
A lakossági pénzforgalmi díjak változása 2012
decembere és 2013 márciusa között bankonként
0,45

Abankonkéntiadatokalapjánjelentőseneltérőalkalmazkodási folyamat figyelhető meg az illeték bevezetésének első
fázisában és az illeték megemelése utáni időszakban. Az
egyediadatokvizsgálatasoránmegállapítható,hogyabankoktöbbségeazátlagosnálkisebbmértékbenhárítottaáta
tranzakciós illetéket az ügyfeleire 2013 elején, a szektor
átlagátkevésbankkiemelkedőenmagasárazásahúztafel(2.
ábra).Azáthárításpontosmódjábanésmértékébenazonban
jelentősszóródásvanabankokgyakorlatában.
Háromvizsgáltbank–azábrán2-es,3-asés8-asszámmal
jelölve – az éves kártyadíjain jelentős mértékben emelt,
ellenbenazegyestranzakciókranemterhelteráazilletéket.
Másiknégybank (4,6, 7,9)bizonyosmértékbenértékarányosanhárítottát,viszontegykivételévelazilletéknagyságátólelmaradómértékben.Afennmaradókétbank(1,5)a
kártyásvásárlásokdíjazásángyakorlatilagnemváltoztatott.
Azátutalásokesetébenabankoktöbbsége0,1–0,15százalékosemelésthajtottvégre2013elsőfélévében,amiatranzakciósilleték50–75százalékátfedezi.Egybank(5)azátutalásokdíjainkiugróanmagasmértékbenemelt,egymásik(6)
pedigközelteljesmértékűáthárításthajtottvégre.Alakossági üzletággal rendelkező kilenc vizsgált bank közül egy
olyat találunk (8), amely lényegében nem terhelte át a
tranzakciósilletéketabankiátutalásokra.Akészpénzfelvételekdíjazása–hasonlóanazeddigiekhez–jelentősszóródást mutat a bankok között. A bankok többsége az illeték
40–60 százalékát terhelte át ügyfeleire 2013 elején, egy
bank (3) az illeték mértékénél nagyobb mértékű emelést
hatottvégre,mígkétbank(4,9)gyakorlatilagnemhárította
átakészpénzfelvételidíjakbanatranzakciósilletéketazelső
félévben.
Összefoglaláskéntmegállapítható,hogyazilletékbevezetése
utáni időszakban a bankok csak részlegesen hárították át a
tranzakciósilletéketazátutalásokra,akészpénzfelvételreés
akártyásvásárlásokértékére,azéveskártyadíjakonkeresztülazonbanmárazelsőfélévbenisjelentősennőttekapénzforgalmidíjak.
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Készpénzfelvétel
Átutalás
Bankkártyás ﬁzetés
0,30%
0,20%

Megjegyzés: A vizsgált 11 bank közül kettő nem rendelkezik lakossági
üzletággal.
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Ateljesvizsgáltidőhorizontonmárkisebbmértékűaszóródásazegyedibankiadatokban,mintamekkorátazelsőfázis
áthárításai során tapasztaltunk (3. ábra). A második félévbenabankokjellemzőenkorrigáltákazelsőfázisilletékkulcsánál kisebb mértékű áthárítást, és a díjemelések teljes
nagyságamársokkaljobbanközelítiazilletékpontosmértékét.Azazazokabankok,amelyekteljesmértékűáthárítást
hajtottakvégreazelsőfélévben,továbbemeltékadíjaikat
az új illetékkulcsnak megfelelően, míg azok a szolgáltatók,
amelyekeredetilegcsakrészlegesenterheltékráazügyfeleikreatranzakciósilletéket,azilletékkulcsnövekedéseutáni
jelentősdíjemeléseikkelmárszinténteljesáthárításthajtottakvégre.
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3. ábra
A lakossági pénzforgalmi díjak változása 2012
decembere és 2013 októbere között bankonként
1,6
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haladjaazilletéknagyságát.Avizsgáltbankokközülegy(5)
esetében tapasztalható kiugró mértékű díjemelés. Míg az
elsőfélévbenazátutalásokdíjazásábancsakrészbenjelent
meg a tranzakciós illeték, az augusztusi illetékkulcs-emelés
hatásáraabankokmárteljesmértékbenáthárítottákazilletéket.Amagasszektoriálisátlagotalapvetőenkétbank(3,5)
illetéketjelentősenmeghaladódíjemeléseokozza.Akártyás
vásárlások díjazásában alapvetően nem történt átrendeződés, a kiemelkedően magas díjemelést az éves kártyadíjak
drasztikusemelkedéseokozta.Azáthárításmódjanemváltozottakétidőszakközött:azokabankok,amelyekkorábban
isráterheltékavásárlásokraazilletéket,továbbemeltékaz
értékarányos díjakat, míg azok a bankok, amelyek az éves
kártyadíjon keresztül terhelték át az illetéket, továbbra is
ennélamegoldásnálmaradtak.

Készpénzfelvétel
Átutalás
Bankkártyás ﬁzetés
0,60%
0,30%

Azéveskártyadíjakvizsgálataalapjánmegállapítható,hogya
bankok túlnyomó többsége már az illeték bevezetése után
közvetlenül megemelte a díjait (4. ábra). A 9 vizsgált bank
közül 2013 júliusa után egyiknél sem maradt lehetőség
Megjegyzés: A vizsgált 11 bank közül kettő nem rendelkezik lakossági
üzletággal.
ingyenesbankkártyaigénylésére.2Azéveskártyadíjaksúlyozottátlagaennekmegfelelőenjelentősenmegnőttazelmúlt
Akészpénzfelvételekdíjazásábamindenvizsgáltbankteljes egyévben,1700forintról3000forintra.Adíjemeléstabanmértékben beépítette a megemelt tranzakciós illetéket, a kok két lépésben valósították meg: első félévben az illeték
teljes díjváltozás a legtöbb banknál kismértékben meg is bevezetése után fokozatosan, illetve szeptember–október
között az illeték megemelése után. Az átlagos éves kártyás
vásárlási forgalomra vetítve az átlagos díjemelés mértéke
4. ábra
0,54százalék,amijelentősenmeghaladjaatranzakciósilleAlap lakossági betéti fizetési kártyák éves díjainak
változása bankonként 2012. december 31. és
2013. október 1. között
5. ábra
4000

A vállalati pénzforgalmi díjak változása 2012 decembere
és 2013 októbere között bankonként
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Megjegyzés: A vízszintes tengely az ábrán nem azonos az időtengelylyel, a diagram a vizsgált időpontokra jellemző díjakat ábrázolja.
A függőleges vonal jelöli a megemelt illetékkulcsok hatálybalépését.
A vizsgált 11 bank közül kettő nem rendelkezik lakossági üzletággal.
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Készpénzfelvétel
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Bankkártyás ﬁzetés
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A zéveskártyadíjaknálavizsgáltalapszámlacsomagokbanelérhetőlakosságibetétifizetésikártyáknemelsőéveskártyadíjaitvettükfigyelembe.
Akiemeltügyfelekszámlacsomagjaihoztartozófizetésikártyákévesdíjaihasonlóanalakultakavizsgáltidőszakban.
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ték mértékét. Ezt a kiugró díjemelkedést más tényezőkkel
semlehetmegmagyarázni.3

6. ábra
A főbb elektronikus fizetési módok forgalmának
alakulása

2013. I. félév

2012. II. félév

2012. I. félév

2011. II. félév

2011. I. félév

2010. II. félév

2010. I. félév

2009. II. félév

2009. I. félév

2008. II. félév

2008. I. félév

A nyilvánosan elérhető kondíciós listák alapján a vállalati
Millió darab
Millió darab
160
160
szegmensben(alakosságihozhasonlómódon)azilletékváltozásnálátlagosannagyobbmértékűdíjemelésfigyelhetőmeg 140
140
a 2012 decembere és 2013 októbere közötti időszakban, a 120
120
kiemelkedőmértékűemelésekazonbankevésbankhozköt100
100
hetők(5.ábra).A11vizsgáltbankközülhat(4,6,8,9,10,11)
80
80
teljesmértékbenésközvetlenülazilletékkötelestranzakció60
60
hozkapcsolódóanhárítottaátazilletéket.Afennmaradóöt
40
40
bank(1,2,3,5,7)eltérőenváltoztatottadíjain.Kétbank(2,
20
20
3) a bankkártyás vásárlásokra csak részben hárította át az
0
0
illetéket.Egybank(7)alapvetőenmindentételnélazilleték
mértékévelemelt,ésakártyásvásárlásoknálisértékarányábanváltozódíjatvezetettbe,azATM-eskészpénzfelvételdíja
azonbanazilletékháromszorosávalemelkedett.Kétbank(1,
Átutalás
5) nem hárította át az illetéket a kártyás vásárlásoknál, de
Csoportos beszedés
Fizetési kártyás vásárlás
minden más tételnél igen, az utóbbi bank ráadásul minden
mástételtazilletéknéljóvalnagyobbmértékbenmegemelt.
Összességébenmegállapítható,hogyazáthárításkevéskivételtől eltekintve a vállalati szegmensben is teljes mértékű A vállalati tranzakciók esetében jellemzően az elektronikus
volt,egyesesetekbenpedigmégannálisnagyobb.
tranzakciókszámánakcsökkenésérelehetettszámítaniegyrészt egyes tranzakciók – elsősorban a devizaműveletek –
Avállalatikondíciókvizsgálatakapcsánfontosazonbanhang- külföldre telepítése, másrészt pedig az illetékfizetési korlát
súlyozniazt,hogyanagyobbforgalmatlebonyolítóvállalati eléréseérdekébenatranzakciókösszevonásamiatt.Akövetügyfelek jellemzően a nyilvánosan meghirdetett kondíciós kezőbenafentifeltételezésekmenténvizsgáljukmegahazai
listákdíjainálkedvezőbbköltségekmellettvehetikigénybea pénzforgalmatjellemzőfőbbadatok2013elsőfélévesalakupénzforgalmiszolgáltatásokat,illetveebbenaszegmensben lását. Általánosságban megállapítható, hogy az első féléves
feltételezhetőenerősebbenjelenvanakeresztárazásis.
adatokban még nem látszik sem a lakossági, sem pedig a
vállalati szereplők megemelkedett pénzforgalmi költségekhezvalóalkalmazkodásaésígyafizetésiforgalomszerkezeA FIZETÉSI FORGALOM ALAKULÁSA
ténekmegváltozása(6.ábra).5Ennekkapcsánazonbanfon2013 ELSŐ FÉLÉVÉBEN4
tos hangsúlyozni, hogy a költségek fokozatos áthárítása,
Atranzakciósilletékbevezetésétmegelőzőenapénzforgalmi valamintazilletékkulcsokaugusztusiemelkedésemiatt2013
piacszereplőiszámosfeltételezéstfogalmaztakmegasajtó- második félévében sor kerülhetett, vagy a későbbiekben
ban és különböző fórumokon arra vonatkozóan, hogy az mégsorkerülhetnagyobbmértékűalkalmazkodásra,ezérta
illeték milyen hatással lesz a hazai pénzforgalomra, és következőfélévekadatainakrendelkezésreállásátkövetően
hogyan változtatja majd meg a gazdasági szereplők fizetési azelemzéstérdemeskiegészíteni.
szokásait. A lakossági ügyfelek pénzforgalmi szokásainak
várható változása kapcsán egyaránt felmerült az elektroni- Lakossági pénzforgalom
kus fizetési műveletek csökkenésének és emelkedésének a
lehetőségeis,attólfüggően,hogyapénzforgalomáltalános Atranzakciósilletékbevezetésétmegelőzően,valamint2013
költségnövekedésénekvagyakészpénzfelvételekmagasabb elején az illeték lakossági fizetési szokásokra gyakorolt várilletékterhelésénekhatásátértékeltevalakijelentősebbnek. ható hatásával kapcsolatosan alapvetően két, egymásnak
A várható éves infláció beépítése a díjakba például az emelkedés tranzakciós illeték mértékét meghaladó részének csak elenyésző hányadát
magyarázza.Hasonlóannemhivatkozhatunkarra,hogyabankközijutalékokszeptemberbenbejelentettcsökkenéseállazéveskártyadíjakkiugrómértékűemelkedésemögött,hiszenegyrésztazerrevonatkozószabályozásszeptemberbenlátottnapvilágot,mipedigaugusztussalbezárólagvizsgáltukakondícióslistákváltozását,másrésztabankközijutalékokcsökkentésecsak2014.január1-jétőllépetthatályba,ígyarrahivatkozvaabankoknememelhettekdíjat2013őszén.
4
Aforgalomalakulásánakelemzéséheza2013.szeptember30-ánrendelkezésreállóadatokathasználtukfel.
5
Elemzésünkbenelsősorbanafőbbfizetésimódokforgalmiadatainakváltozásátvizsgáltukmeg.Arészletesforgalmiésinfrastrukturálisadatok
azMNBhonlapjánrendszeresenpublikáltPénzforgalmitáblakészletbenérhetőkel.
3
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Mivel a készpénzfelvételi forgalom alakulásában a kártyás
vásárlásokhoz hasonlóan ciklikusság figyelhető meg, és a
másodikfélévbenjellemzőenmagasabbaforgalom,ezérta
forgalmi adatokat célszerű az előző év azonos időszakához
hasonlítani.2013elsőfélévében2012elsőfélévéhezképest
a készpénzfelvételi tranzakciók száma 1,7 százalékkal csökkent,értékükviszont1,2százalékkalemelkedett.2012első
felébenatranzakciókszámaalacsonyütembenszinténcsökkent,ekkorazonbanazokösszértékeisalacsonyabbvoltaz
egyévvelkorábbiidőszakhozviszonyítva.Ahazaikibocsátásúfizetésikártyákkal2013elsőfélévébenlebonyolítottkészpénzfelvételek átlagértéke meghaladta a 49 ezer forintot,
ami1400forinttalvoltmagasabb2012azonosidőszakához
képest.Atranzakcióklegnagyobbrészétadó,belföldiATMeken lebonyolított készpénzfelvételek száma 2013 első félévében1,3százalékkalcsökkent,mígértékük6,1százalékkal
emelkedett2012elsőfélévéhezképest.A2012elsőfelében
megfigyelhető forgalomváltozáshoz viszonyítva 2013 első
felében a tranzakciók száma hasonló ütemben csökkent,
értékükazonbannagyobbmértékbennőtt.Nagyobbmértékűcsökkenésabelföldibankfiókban,fizetésikártyásazonosítássalmegvalósítottkészpénzfelvételekteréntapasztalható.Ebbeakategóriábajellemzőennagyobbértékűkészpénzfelvételektartoznak,melyekszáma2013elsőfélévében8,1
százalékkal,értékepedig20,9százalékkalcsökkent2012első
félévéhez képest. Ez azonban nem jelent jelentősebb eltérésta2012elsőfelébenezenatérentapasztaltfolyamatoktól:ekkoradarabszámfeleekkoraütemben,azértékviszont
hasonlóütembencsökkent.

7. ábra
A fizetési kártyás tranzakciók alakulása az előző év
azonos időszakához képest
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ellentmondóvárakozásfogalmazódottmeg.Azegyikfeltételezés szerint a készpénzfelvételekre vonatkozó magasabb
illetékkulcs, és így ezeknek a tranzakcióknak a magasabb
költsége miatt az elektronikus fizetési módok forgalma a
korábbitrendenfelülimértékbenemelkedik,ezzelpárhuzamosan pedig a készpénzfelvételi forgalom visszaesik. Ezzel
szembenamásikfeltételezésszerintapénzforgalmitranzakciók általános költségemelkedése miatt a készpénztartás
növekednifog,mertagazdaságszereplőipreferálnifogjáka
feléjük irányuló fizetések készpénzben történő végrehajtását.Ennekkövetkeztébenakorábbiaknálkevesebbkészpénz
fogvisszaáramlaniabankrendszerbe,vagyisnőnifoganettó
készpénzfelvételmértéke.Ebbenazesetbenanövekvőkészpénzállomány és a készpénzes tranzakciók forgalmának
emelkedésemiattazelektronikusfizetésiműveletekforgalma visszaesik. Az első féléves pénzforgalmi adatok alapján
azonban megállapítható, hogy sem a lakossági ügyfelek
fizetésiszokásában,semazegyesfizetésimódokforgalmábannemtapasztalhatóváltozásakorábbitrendekhezképest.

Vásárlások száma
Vásárlások értéke
Készpénzfelvételek száma
Készpénzfelvételek értéke

hetőmegahazaikártyávalbelföldönéskülföldönlebonyolítotttranzakciókeseténegyaránt.Akülföldikészpénzfelvételek értéke a lineáris trend által meghatározottnál nagyobb
mértékbennövekszik,mígabelföldijóljellemezhetőlineáris
trenddel. A bankfióki kártyás készpénzfelvételek értéke
hasonlóan volatilis, de szezonális ingadozásokkal nehezen
magyarázható és jellemzően csökkenő trenddel rendelkező
idősorokbelföldönéskülföldönis.
Akészpénzfelvételekesetébenazérték-ésavolumenadatok
között közvetlen lineáris kapcsolat nincs, mivel az átlagos
tranzakciósértékstabilannőttavizsgáltidőszakban.Amenynyiben lineáris növekvő és szezonálisan ingadozó átlagos
tranzakciósértékekkelszámolunk,márszignifikánskapcsolat
található a két változó között. A megfigyelt változók közül
egyikbensemtapasztalhatótöréspontazelmúltévekben,az
esetlegescsökkenések,növekedéseknagymegbízhatósággal
avéletlenváltozásnak,anagymértékűvolatilitásnaktudhatókbe.

Ahazaikibocsátásúfizetésikártyákkallebonyolítottvásárlások terén az elmúlt években olyan szezonalitás volt megfigyelhető,hogyamásodikféléves,nagyobbforgalomnövekedéstakövetkezőévelsőfelébenstagnálásvagycsakkisebb
mértékűnövekedéskövette,ezértafélévesadatokatcélszerűebbenazesetbenisazelőzőévazonosidőszakáhozviszonyítani.Ennekmegfelelően2012elsőfeléhezképestatranzakciókszáma14,4százalékkal,értékükpedig12százalékkal
A kártyás készpénzfelvételi adatok jellemzően erősen lettmagasabb.Ezbeleillikazelmúltévekbenmegfigyelhető
volatilis, szezonális ingadozással rendelkező idősorok. Az folyamatokba,attólnemtéreljelentősen.Mígazüzletekben
ATM-eskészpénzfelvételekszámábannövekvőtrendfigyel- belföldön lebonyolított vásárlások száma 12,5 százalékkal
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emelkedett, addig az ugyanezen típusú külföldi tranzakciók
száma34,3százalékkallettmagasabb.Érdemeskiemelniaz
internetes és egyéb, távol lévők közötti kártyás vásárlások
alakulását.Ezekszáma30,7százalékkal,értékükpedig29,5
százalékkalemelkedett.Mindakülföldi,mindpedigazinternetesvásárlásokeseténfontosfigyelembevenni,hogyezek
anövekedésiértékekhasonlóakvoltak2012-benis.

Vállalati pénzforgalom

A megfigyelt adatok alapján az üzletekben lebonyolított
vásárlások belföldi értéke lineáris trendet követ, a külföldi
vásárlások értéke viszont dinamikusan növekszik, exponenciálistrendetkövetve.Azinternetesvásárlásokeseténfordítottfolyamatfigyelhetőmeg:abelföldivásárlásoknövekedésiütemestabilanmagas,exponenciálistrenddeljólközelíthető,mígakülföldivásárlásokértékecsaklineáristrendet
követ. Ezekben a trendekben sem látható törés 2013 első
félévében.

2013elsőfelébenadevizaátutalásokszáma3,8százalékkal
volt magasabb a 2012 első félévinél, míg ezek értéke 5,7
százalékkalcsökkent.Adevizatranzakcióknagyobbmértékű
külföldre telepítése esetén feltételezhetően a tranzakciók
értékének nagyobb mértékű csökkenése mellett a műveletekdarabszámaiscsökkentvolna.Atranzakciókátlagértéke
2012 első félévhez képest közel 2 millió forinttal csökkent,
így pedig a rendelkezésre álló adatok alapján a tranzakciók
összevonásárasemlehetkövetkeztetni.

A tranzakciós illeték vállalati pénzforgalomra gyakorolt
lehetséges hatásával kapcsolatosan korábban megfogalmazottvárakozásszerint,apénzforgalmiköltségekemelkedése
miattatranzakciókegyrészének–elsősorbanadevizatranzakcióknak – a külföldre telepítése, valamint a tranzakciós
illeték 6000 forintos felső határának elérése érdekében a
A kártyás vásárlások idősorai két csoportba oszthatók. A tranzakciók összevonása volt feltételezhető. A jellemzően
hagyományos módon, üzletekben lebonyolított tranzakciók vállalatokáltalhasználtfizetésimódokforgalmánakvizsgálaértékebelföldönéskülföldönisnövekvőtrendetkövet,erős ta alapján azonban nem látható jelentős eltérés a korábbi
szezonálisingadozással.Azinternetesvásárlásokértékeszin- tendenciáktól ezen a téren sem, így a megváltozó fizetési
ténnövekvőtrendetkövet,denemfigyelhetőmegszignifi- szokásokra vonatkozóan korábban megfogalmazott várakozásokegyelőrenemfigyelhetőkmeg.
kánsszezonálisingadozás.

Azátlagostranzakciósértékekakereskedőiéskülföldiinter- Aforintátutalásokeseténazelőzőévelsőfeléhezviszonyítva
netesvásárlásokeseténfolyamatosancsökkentekazelmúlt atranzakciókszáma3,3százalékkal,értékükpedig0,9százaévekben,azazavásárlókmárkisebbösszegűvásárlásokhoz lékkal emelkedett. Az átutalások átlagos értéke 2013 első
ishasználjákabankkártyájukat,ezalólabelföldiinternetes
vásárlásokjelentenekkivételt.
8. ábra
A forintátutalások és a csoportos átutalások
A közüzemi és egyéb számlafizetések esetén alkalmazható forgalmának alakulása az előző év azonos időszakához
képest
elektronikus fizetési mód, a csoportos beszedés forgalmábansemfigyelhetőmegjelentősváltozásazelőzőidőszakok%
25
hoz képest. Míg a tranzakciók száma 2012 első félévéhez
20
képestmindössze0,3százalékkalmagasabb,addigatranzak15
ciók értéke 2,7 százalékkal emelkedett. Így mind a darab10
számban,mindpedigértékbenazelőzőidőszakokhozhason5
lóütembenváltozottaforgalom.
0

Az adatok változását összefoglalva megállapítható, hogy
tovább nőtt az elektronikus tranzakciók száma és értéke,
valamint csökkent a készpénzfelvételek száma (7. ábra). Ez
alapján a hazai pénzforgalom hatékonyságának növelése
terénfolytatódtakakedvezőfolyamatok,efolyamatokdinamikája azonban 2013 első félévében nem tért el az elmúlt
években megfigyelhető trendtől, abban nincs kimutatható
törés, vagyis a tranzakciós illeték bevezetésének ebben az
időszakbannemfigyelhetőmegalakosságifizetésiszokásokragyakorolthatása.
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félévébenközel54ezerforinttal2,3millióforintracsökkent
az egy évvel korábbihoz képest. Amennyiben a tranzakciók
jelentősebb részének az összevonására került volna sor,
akkorfeltételezhetőenközelazonosátutalásiforgalommellett a tranzakciók számának visszaesését lehetne látni, így
pedigazátlagostranzakciósértékeknekisemelkedniükkellett volna. Az első féléves forgalmi adatok alapján azonban
nemkövetkeztethetünkarra,hogyavállalatiügyfeleknagy
számbanösszevontákvolnaazátutalásaikat.
A csoportos átutalások száma 5 százalékkal magasabb az
előzőévazonosidőszakáhozképest,azösszértékpedig4,4
százalékkalemelkedett.Acsoportosátutalásokforgalmaígy
akorábbiaknálalacsonyabbütembenemelkedett,aforgalmi
adatokból azonban jelenleg nem lehet arra következtetni,
hogy a munkabérek vagy egyéb rendszeres jövedelmek
elektronikus úton való kifizetése jelentősebb mértékben a
készpénzforgalombaterelődöttvolnaát.Acsoportosátutalásitranzakciókátlagértékeközel152ezerforintvolt,eznem
téreljelentősen2012elsőfélévénekadataitól.Azátutalási
ésbeszedésitranzakciókaggregáltbelföldiésbankonbelüli
adatai alapján korlátozott mértékben azonosíthatók trendek.Acsoportosbeszedésekéscsoportosátutalásokértéke
belföldönfolyamatosannőttazelmúltévekben,mígabankon belüli forgalomban stagnált, erős volatilitás mellett.
Törésnemfigyelhetőmegezekbenatrendekben.
Abankfiókban,nembankkártyávalvégrehajtott,elsősorban
a vállalati ügyfelek által lebonyolított kézpénzfelvételek
száma 2013 első félévében 12,4 százalékkal csökkent 2012
elsőfélévéhezképest,mígértékük20,5százalékkallettalacsonyabb.Atranzakciókátlagértéke2013elsőfélévbenközel
570 ezer forint volt, ami csaknem 58 ezer forinttal alacsonyabba2012másodikféléviértéknél.Atranzakciókszámaa
korábbinál nagyobb mértékben csökkent, értékük viszont
2012-benisa2013-hozhasonlómértékbenlettalacsonyabb
azelőzőévinél.Ezekazadatokarrautalnak,hogy2013első
félévébennemvalósultmegtömegesenavállalatikészpénzfelvételek összevonása az illetékfizetési kötelezettség csökkentése érdekében. A jellemzően a vállalatok által használt
fizetési módok vizsgálata alapján megállapítható, hogy a
lakossághozhasonlóanavállalatiügyfelekfizetésiszokásaibansemfigyelhetőmegváltozás2013elsőfelében,ígynem
látható még a vállalatok alkalmazkodása a megemelkedő
pénzforgalmiköltségekhez(8.ábra).Atranzakciókösszevonásáravagyegyrészénekkülföldretelepítéséreazelsőfélévesadatokalapjánnemlehetkövetkeztetni.

Afentiekbenaközvetlenülrendelkezésünkreálló2013első
félévi pénzforgalmi adatokból vontuk le következtetéseinket.Fontosazonbanmegemlíteni,hogyazMNBkészpénzállományalakulásáravonatkozóadataialapján 2013második
félévébenazelmúltévekbentapasztaltnálnagyobbmértékbenemelkedettmegaforgalombanlévőkészpénzmennyisége.6 Ezt a folyamatot számos tényező összetett hatása
befolyásolhatta,ésapontosokokmegállapításáhoztovábbi
vizsgálatokravanszükség.Nemzárhatókiazonban,hogya
tranzakciósilletékhatásáramegemelkedőpénzforgalmiköltségekhez történő, az év második felében jelentkező alkalmazkodásisszerepetjátszottbenne.Ebbenakérdésbenisa
2014 tavaszán rendelkezésre álló második féléves pénzforgalmistatisztikákvizsgálataszolgálhatmajdpontosválasszal.

KÖVETKEZTETÉSEK
Ahazaibankokkondícióslistáinakvizsgálataalapjánmegállapítható,hogy2013-bantöbblépésbenésgyakorlatilagteljes mértékben megtörtént a tranzakciós illeték ügyfelekre
történő áthárítása. A pénzforgalmi szolgáltatók különösen
jelentősáremelésthajtottakvégreabankkártyákévesdíjaihozkapcsolódóan–azemelésmértékeittcsaknemkétszeresenmeghaladjaatranzakciósilletéknagyságát.Azemelkedő pénzforgalmi költségeknek az előzetes várakozások szerintakárrövidtávonislehettekvolnajelentősebbhatásaia
hazaipénzforgalomra.Azilletékszerkezeténekkialakításaés
azáthárításjellegealapjánalakosságifizetésiszokásokterén
egyaránt lehetett számítani a készpénzhasználat visszaesésére, valamint ezzel ellentétesen a készpénzforgalom és a
készpénztartás emelkedésére. A vállalati pénzforgalomban
az illeték felső határának elérése érdekében a tranzakciók
egy részének összevonása, valamint elsősorban a devizatranzakciók részleges külföldre telepítésének lehetősége
merültfel.
Ahazaipénzforgalomravonatkozóelsőfélévesadatokvizsgálata alapján azonban megállapítható, hogy egyik vizsgált
ügyfélcsoport esetében sem történt egyelőre változás a
fizetési szokásokban, így nem állapítható meg a gazdasági
szereplőkgyorsalkalmazkodásaamegemelkedőpénzforgalmi költségekhez. Tovább folytatódtak a korábban is megfigyelhető tendenciák az egyes fizetési módok használata
terén,ésezekbenazilletékbevezetésénekhatásanemazonosítható.Amegemelkedőpénzforgalmiköltségekheztörténő gyors alkalmazkodás elmaradása magyarázható azzal,
hogyapénzforgalmiszolgáltatásokújkondícióivalfeltételez-

Amonetárispénzügyiintézményekmérlegeiésapénzmennyiségek(1./btábla):
http://www.mnb.hu/Root/Dokumentumtar/MNB/Statisztika/mnbhu_kerdesek_valaszok/mnbhu_stat_forum_valaszok/mnbhu_hitelintezetek_
osszevont_merlegenek_alakulas/0708_monstatpubl_huxls.xls
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hetőencsak2013tavaszánszembesültekelsőalkalommalaz
ügyfelek.Mivelazilletékkulcsokaugusztustóltörténtemelése nyomán a pénzforgalmi kondíciók újabb módosítására
kerültsor,valamintegyébszabályozásokhatására2014első
felében újabb változások feltételezhetők a pénzforgalmi
szolgáltatásokárazásában,ajövőbenisfigyelemmelkísérjük
az árazás alakulását és annak pénzforgalomra gyakorolt
hatását.

Divéki Éva–Helmeczi István (2013): A napközbeni átutalás
bevezetésénekhatásai. MNB-szemle,január.

FELHASZNÁLT IRODALOM

A vizsgált pénzforgalmi szolgáltatók nyilvánosan elérhető
kondícióslistái.

DivékiÉva–OlaszHenrietta(2012):Apénzforgalmiszolgáltatásokárazása. MNB-tanulmányok,101.
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Magyar Nemzeti Bank (2013a): Jelentés a fizetési rendszerről.
Magyar Nemzeti Bank (2013b): Pénzforgalmi táblakészlet,
URL.

Luspay Miklós–Madarász Annamária:
A napközbeni elszámolás bevezetésének hatásai
a hazai fizetési rendszerek forgalmára

A cikk keretében megvizsgáljuk, hogy a napközbeni elszámolás bevezetése (2012. július 2.) óta eltelt közel másfél évben
hogyan alakult a forgalom a hazai fizetési rendszerben. A hazai pénzforgalomban ilyen volumenű fejlesztésre korábban 1999ben, a VIBER bevezetésével kapcsolatban került sor, ezért a jegybank az előkészítés során csupán becsülni tudta a projektnek
mind a fizetési forgalomra, mind pedig a banki likviditásra gyakorolt hatását. Most a fejlesztés során leggyakrabban felmerült
kérdéseket tesszük fel újra, és adunk rájuk a jelenlegi tapasztalataink alapján választ. A napközbeni elszámolás bevezetését
megelőzően is egyértelmű volt, hogy a lakossági és a vállalati ügyfelek számára pozitív hatással lesz az új elszámolási rendszer
bevezetése, de a forgalom változásáról és a likviditásról csak egy év elteltével tudunk érdemben nyilatkozni. Cikkünkben bemutatjuk, hogy milyen típusú tranzakciók és milyen mértékben terelődtek át a napközbeni elszámolási rendszerbe a VIBER-ből,
és megvizsgáljuk, hogy az új rendszer bevezetésével hogyan birkóztak meg likviditási oldalról a hazai bankrendszer szereplői,
illetve hogy milyen további likviditáskönnyítő eszközök állnak a rendelkezésükre.

A HAZAI FIZETÉSI INFRASTRUKTÚRA
RÖVID BEMUTATÁSA

szavonhatatlanul jegybankpénzben – az MNB-nél vezetett
pénzforgalmiszámlákon–történik.

Magyarországon a bankközi fizetési forgalom alapvetően
háromelszámolásiéskiegyenlítésirendszerenkeresztülteljesülhet: ezek a Valós Idejű Bruttó Elszámolási Rendszer
(VIBER),aBankköziKlíringRendszer(BKR)ésazértékpapírelszámolási és -kiegyenlítési rendszer, melyet a Központi
Elszámolóház és Értéktár (KELER) Csoport működtet. Ez
utóbbibanteljesülőtranzakciókazértékpapír-kereskedelemhezkötődnek,melyetérdembennemérintettközvetlenüla
napközbeni elszámolás bevezetése, ezért a cikk keretében
ezzelnemfoglalkozunk.

A BKR a GIRO Zrt. által működtetett hazai kis összegű, bruttó fizetési rendszer, melybe a tranzakciók kötegekben
kerülnek benyújtásra és így elszámolásra is.Abruttóelvű
működés következtében ebben a rendszerben sem kell az
elszámolássoránhitelkockázattalszámolni,mertcsakarendelkezésreállófedezeterejéigszámolhatókelarésztvevők
általbenyújtotttranzakciók.ABKResetébenelválikegymástólatranzakciókelszámolásaéskiegyenlítése.ABKR„csak”
afizetésitranzakciókelszámolásátvégzi(abankokegymással
szembenifizetésipozícióinakmeghatározása),akiegyenlítés
(a tényleges pénzügyi teljesítés) az MNB mint kiegyenlítő
bank feladata. Normál üzletmenetben éjszakai elszámolás
eseténakiegyenlítésreggelazMNBszámlavezetőrendszerében(InFoRex)történik.Fedezetlenségmiattisorállásvagy
arésztvevőkkésői(hajnali1.00utáni)üzenetküldéseesetén
egyrendkívülielszámolásiszakaszbanfejeződikbeazelszámolás.Ennekaszakasznakakiegyenlítésemárkoradélelőtt
a VIBER-ben teljesül. Ezáltal a BKR mint fizetési rendszer
hárompontonfüggazMNBrendszereitől:arésztvevőklikviditásadatait az MNB-től kapja meg (este); az éjszakai elszámolásban felmerülő tételeket az InFoRex (reggel VIBER-

A VIBER az MNB által üzemeltetett valós idejű bruttó elszámolási rendszer, amely elsősorban a nagy összegű és időkritikus fizetési tranzakciók kiegyenlítésére szolgál. Arendszerbenaforintalapúpénz-ésdeviza-,valamintatőkepiaci
tranzakciók teljesítéséhez kapcsolódó pénzoldali, illetve
egyéb sürgős, időkritikus ügyfélfizetések (pl. adott esetben
lakásvásárlás ellenértéke) kerülnek kiegyenlítésre. A rendszerbenatranzakciókelszámolásaéskiegyenlítésenemválik
el egymástól. A tranzakciók teljesítése elégséges fedezet
esetén(bruttóelv)avalósidejűségmiattvéglegesenésvisz-
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nyitáselőtt);adélelőttielszámolástranzakcióit–azazazon előtt gyakran feltett kérdések megválaszolásán keresztül
tranzakciókat,amelyekéjszakanemszámolódtakelpéldául vizsgáljuk.
sorállásmiatt–pedigaVIBERegyenlítiki.
2012 júliusában bevezetésre került a BKR új, napközbeni
elszámolási rendszere, mely lehetőséget biztosít arra, hogy
a tranzakciók a korábbi éjszakai elszámolás helyett már
napközben öt ciklusban teljesüljenek.1 Az új elszámolási
konstrukcióbantovábbraiselválikegymástólazelszámolás
és a kiegyenlítés. Amikor még csak az éjszakai elszámolás
működött,akkormásnapreggeligkellettvárniatranzakciók
teljesülésére,ezzelszembenazújrendszerlehetőségetbiztosítarra,hogyakisértékűfizetések(elsősorbanalakossági,
valamintavállalatitranzakciók)naponbelülteljesüljenek.Az
újrendszerazontúl,hogyjelentősenfelgyorsítottaapénzforgalmat hazánkban, a VIBER-nek – bizonyos tranzakciók
esetében–kváziversenytteremtetttöbbekközöttazalacsonyabb tranzakciós díjak és a gyorsabb adminisztratív folyamatokmiatt.
Akövetkezőkbenbemutatjuk,hogyanalakultaBKRnapközbeni forgalom napon belüli és hónapon belüli megoszlása
értékben és darabszámban, valamint hogy az új rendszer
bevezetéséhezarendszertagokhogyanalkalmazkodtak,és
mégmilyenalkalmazkodásilehetőségeikvannak(likviditáskezelési szempontból). Megnézzük, hogy beigazolódtak-e
azok az előzetes banki félelmek, hogy a napközbeni elszámolásirendszerbevezetéselikviditásinehézségetfogokozni, történtek-e erre utaló jelek, mint például sorállások,
ciklusok közötti átgörgetések, nem teljesült tranzakciók. A
napközbenielszámolásbevezetésénekhatásaitabevezetés

FORGALOM

Hogyan alakult a napon és hónapon belüli forgalom az
új elszámolás bevezetését követően a BKR-ben?
A BKR-ben történő elszámolás napközben előre meghatározott időpontokban, öt ciklusban történik meg. AnapközbenielszámolásbevezetésétkövetőenaBKR-forgalomtételszámánakcsaknemfele,értékénekpedignégyötödeanapközbeni elszámolási rendszerben teljesült. A papír alapon
benyújtotttranzakciók,acsoportosbeszedésitranzakciókés
aMagyarÁllamkincstárkimenőtételeitovábbraisazéjszakaielszámolásbanteljesülnek.Anapiforgalommegoszlásaa
ciklusokközöttnemegyenletes,abbanmindértékben,mind
pedig darabszámban jelentős különbségek vannak. Az átlagosdarabszámazelsőciklusbanalegmagasabb,mivelekkor
anagyszámbanelőforduló,kisebbösszegűtranzakciókteljesülnek. Ennek egyik oka, hogy ebben a ciklusban kerülnek
elszámolásrapéldáulazokalakosságitranzakciók,melyeket
abankokelőzőnapmárazadottnapifeldolgozásravonatkozó határidő után fogadnak be, és csak másnap továbbítják
azokatafizetésirendszerbe,valamintittszámolódnakelaz
előreértéknapozottmegbízásokis.Azelsőciklussalszemben
az utolsó két ciklus tranzakcióinak darabszáma lényegesen
alacsonyabb,mígértéküklényegesenmagasabb.Ennekhátterébenvélhetőenazáll,hogyanagyobbértékű(elsősorban
vállalati)tranzakciókésarendszeresadófizetésikötelezettségek(pl.áfa,adóelőleg)jelentősrészea4.ciklusbantelje-

1. ábra
BKR napközbeni forgalom alakulása ciklusonként
(2012. július–2013. szeptember)
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Ciklusokésaciklustkövetőelszámolásiidőszakok:1.ciklus:06.30–08.30(08.30–09.40),2.ciklus:08.30–10.30(10.30–11.40),3.ciklus:10.30–
12.30(12.30–13.40),4.ciklus:12.30–14.40(14.40–15.50),5.ciklus:14.40–16.30(16.30–17.55).
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sül,amitjólmutat,hogyebbenaciklusbanalegmagasabbaz molásforgalmának adófizetési napokon történő jelentős
ingadozásaakár300milliárdforintotiselérhet.
átlagostranzakciósértékis(1.ábra).
A BKR napközbeni forgalmában időszakosan jelentős kiugrások tapasztalhatók, melyek többsége az adó- és járulékfizetési napokhoz kötődik. Minden hónap 12-én és 20-án2
(amennyibenezekbankszünnapraesnek,akkorazaztkövető
első munkanapokon) mind az öt ciklusban a többi naphoz
képest magasabb a bankok terhelési forgalma a befizetett
adóelőlegek miatt, miközben a legnagyobb forgalmat a 4.
vagyaz5.ciklusbanbonyolítják.Alegnagyobbkimenőforgalomanapközbenielszámolásbevezetéseután2012.december20-ánvoltmegfigyelhető,amiazadóelőleg-kiegészítési
kötelezettség miatt történt. A napközbeni elszámolásban a
bankoknemtudjákelőremegbecsülnisemegyadottnapra,
sempedigegyadottciklusravonatkozóanarendszerükben
megjelenőforgalomnagyságát.Ezelsősorbananagypénzmozgássaljárónapokonjelenthetproblémát,merthanem
rendelkeznekelégségeslikviditással,akkoraztpótlólagosan
megkellszerezniük.Ahelyzetkülönösenazadófizetésinapokon lehet kritikus, mivel ekkor az adófizetéseket a Magyar
Államkincstárszámárateljesítiateljesszektor,amikvázilikviditáskiáramlást jelent a rendszerből, ami adott esetben a
bankoklikviditáskezelésébenokozhatproblémát(azegymástólvalóforrásszerzéstnehezítheti).ABKRnapközbenielszá2. ábra
BKR napközbeni forgalom alakulása naponként
(2012. július–2013. szeptember)
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Milyen VIBER-tranzakciók számára lehet reális
alternatíva a napközbeni elszámolás?
Amennyiben egy időkritikus tranzakciót a felek aznapi teljesülésre szeretnének beküldeni, akkor a BKR napközbeni
rendszerének bevezetését követően már nincs szükség feltétlenül a hazai nagy értékű fizetési rendszer, a VIBER használatára. Azújrendszernekköszönhetőenabankiügyfelek
elektronikusanbeadottátutalásimegbízásaiajogszabálynak
megfelelőenlegfeljebbnégyóránbelülteljesülnek.3Anapközbeni elszámolás azonban csak bizonyos ügylettípusok
esetén jelent tényleges alternatívát a VIBER-ben teljesített
tranzakcióknak,mivelsokügylettípuseseténazokspecialitásamiatt(devizapiaciügyletek,bankközitranzakciók)azonnali teljesülésük csak a VIBER-ben képzelhető el. A BKR és a
VIBEReltérő„rendeltetése”közöttikülönbségetjólmutatja,
hogyaVIBER-forgalomátlagostételnagysága2011-benéves
szintenmintegy780millióforint,mígugyanezaBKResetében250ezerforintvolt.
Arról a jegybanknak nincsen egyértelmű információja,
hogy mely tételek azok, amelyek a napközbeni elszámolás
bevezetését követően a VIBER helyett a BKR-ben kerültek
elszámolásra, ezért ahhoz, hogy ezt megpróbáljuk meghatározni, egyszerűsítő becslést kellett alkalmaznunk.Vizsgálatunk során leszűkítettük a VIBER-forgalmat azon tranzakciótípusokra,amelyekpotenciálisanátkerülhetnekaBKR-be,
és ezeket vetettük össze a napközbeni elszámolás egyik
tranzakciótípusával (egyszerű átutalás). Azt feltételeztük,
hogyhavannaktranzakciók,amelyekátvándoroltakaVIBERbőlaBKR-be,akkorazoknagyeséllyelaVIBER-ügyféltételek
lehettek,melyekaBKR-forgalombanmintegyszerűátutalások jelenhettek meg.4 A vizsgálatunk során tehát a teljes
napközbeni BKR-forgalomból kiválasztottuk az egyszerű
átutalásokat,mivelezatranzakciótípusaz,amelyleginkább
megfeleltethetőegyVIBER-ügyféltételnek.Azösszehasonlítás során az egyszerű átutalásokon belül csak a teljesült
tranzakciókatvettükfigyelembe,vagyisazösszeskezdeményezett tranzakcióból levontuk a visszautasított tételeket.
Ezzel a megoldással megkaptuk a ténylegesen elszámolt és
teljesültnapközbeniBKR-forgalmat.5Avizsgálatsoránalegnagyobb összegű, 100 millió forint feletti értéksávot külön

Egy-kétkisebbállamháztartásibevételitételtőleltekintveezakétnapvanelőírvabefizetésihatáridőnek,ígyakétlegnagyobbadóbevételiforrás,azszjaésazáfabefizetésihatáridejeiserreanapraesik.
3
Eztermészetesencsakakkorigaz,haazügyfélszámlavezetőhitelintézeteatranzakciótazáltalánosüzletifeltételekbenmeghatározotthatáridőigésformábanteljesíti.
4
Eztazegyszerűsítéstatöbbitranzakciótípusspecialitásamiatttehetjükmeg.
5
Meglehetettvolnakülönvizsgálniacsakkezdeményezetttranzakciókatis,mivelhavalakielkezdhasználniegy„újrendszert”,jelenesetbena
VIBERhelyettanapközbeniBKR-t,akkorabankitranzakciókbeküldésesoránahibázásvalószínűségeisnagyobb,ígyavisszautasítotttételek
arányaismegnőhet.Akezdeményezetttranzakcióka„szándékot”fejezhetikki,amianapközbenielszámolásirendszerbevezetéseutánszintén
érdekeslehet.Eztamegoldástazonbanacsekélyvisszautasításiaránymiattelvetettük.
2
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3. ábra
Egyszerű átutalások forgalmának alakulása 2011-es és előző évi bázison
(2012. január–2013. szeptember)
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vizsgáljuk,mivelezaszegmensfeleltethetőmegalegjobban
a VIBER lényegesen nagyobb átlagos értékű ügyféltételeinek. Feltételezésünk szerint amennyiben van átterelődés a
VIBER-forgalomból a napközbeni elszámolásba, akkor az
elsősorbanezeketatételeketérinthette.

Hogyan változott a BKR-forgalom a napközbeni
elszámolás bevezetését követően?
Az elemzés eredményeként megállapítható, hogy 2011-es
bázison a BKR-ben az egyszerű átutalás forgalmának összértéke a napközbeni elszámolás elindulását követően a 100
millió forint feletti értéksávban szignifikánsan megnőtt.
Anapközbenielszámolásindulásátmegelőzően2012.januártól júliusig a BKR-ben az egyszerű átutalások forgalma a
100millióforintfelettitételekesetébengyakorlatilagcsökkent,eztkövetőenazonbanazértékbelinövekedés40és120
százalékpontközöttmozgott2012júliusától2013szeptemberéig.Haelőzőévibázisonvizsgáljukaforgalomalakulását,
akkor azt láthatjuk, hogy 2013. júliusban és augusztusban
közel akkora forgalom teljesült, mint az IG2 bevezetésének
évében(3.ábra).
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lió forint feletti tételek darabszámának változására kisebb
mértékbenhatott(20és60százalékpontközöttianövekedés). Ez egyértelműen azt mutatja, hogy a bővülést a nagy
összegű, nagy értékű tranzakciók adták, ami ismerve a
VIBER-ügyféltételeinek átlagos nagyságát, csak megerősíti
aztafeltételezést,hogyaVIBER-forgalomegyrészénekátterelődése okozta a BKR-forgalom növekedését 2012-ben (4.
ábra).
Az átterelődési folyamat azonban feltehetőleg nagyrészt
befejeződött 2013 közepére, és a jövőben már nem várható
ilyen jellegű forgalombővülés. Ha megvizsgáljuk, hogyan
alakulta100millióforintfelettiegyszerűátutalásokforgalmának értéke, akkor azt láthatjuk, hogy a forgalom 2013
júniusáig még jelentősen, ezt követően azonban már csak
kisebbmértékbenbővült.Ezaztjelentheti,hogy2013közepéigabankokésazügyfelekisáttereltékaBKR-beazokata
tételeket,melyekesetébenanapközbenielszámolásvalóban
„helyettesítő”termékeaVIBER-nek,ésezabővülésüteménekcsökkenéséhezvezetett(3–4.ábra).

A VIBER-forgalomból valószínűsíthetően havi szinten 600–
1000 milliárd forint közötti forgalmi érték terelődött át a
A 100 millió forint feletti tranzakciók darabszáma is jelen- BKR napközbeni elszámolásba. A VIBER-forgalomból való
tősen megemelkedett a napközbeni elszámolás bevezeté- átterelődésvizsgálatasoránakorábbiévekforgalomváltozásét követően. A darabszámok változását vizsgálva csupán si trendjei alapján megvizsgáltuk, hogy ceteris paribus
annyi különbséget fedezhetünk fel a tranzakciók értékéhez hogyan alakult volna a 100 millió forint feletti tranzakciók
képest,hogyanapközbenielszámolásbevezetésea100mil- értéke és darabszáma, ha a napközbeni elszámolás nem
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4. ábra
Egyszerű átutalás darabszámának alakulása 2011-es és előző évi bázison
(2012. január–2013. szeptember)
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került volna bevezetésre (5. ábra). Ehhez megnéztük, hogy
milyenbővüléskövetkezettbeaBKRforgalmában2010-ben
és2011-ben,amialapjánkiszámoltuk,hogy2012-benmilyen
forgalom „lenne indokolt”. Az eredmények azt mutatják,
hogyakorábbitrendekfigyelembevételévelszámítottBKRforgalomarendszerténylegesrealizáltforgalmaalattalakult
volna. Értékben a becsült és a tényleges forgalom közötti

különbség a 2010-es trendek alapján 600–1200 milliárd
forintos többletet mutat havonta, míg 2011-es bázison
600–800 milliárd forint körüli érték adódik. Ez azt jelenti
tehát,hogyhaviszintenanapközbenielszámolásbevezetésének hatására a BKR forgalma ekkora mértékben haladta
megakorábbiévektendenciáialapjánvárhatóforgalmat.Ha
egyhavi átlagos 700 milliárd forintos forgalombővüléssel

5. ábra
BKR napközbeni elszámolás tényleges és hipotetikus forgalma a 100 millió forint feletti tranzakciók esetében
(2012)
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6. ábra
VIBER-forgalom alakulása üzenettípusonként
(2012)

MT202
MT103
CBACT
EXTACT
TPACT

70 000

Db

VIBER-tételek darabszámának alakulása

Db

70 000

10 000

0

0
2012. dec.

10 000
2012. nov.

20 000

2012. okt.

20 000

2012. szept.

30 000

2012. aug.

30 000

2012. júl.

40 000

2012. jún.

40 000

2012. máj.

50 000

2012. ápr.

50 000

2012. márc.

60 000

2012. febr.

60 000

2012. jan.

100 000
90 000
80 000
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0

2012. dec.

Milliárd Ft

2012. nov.

2012. okt.

2012. szept.

2012. aug.

2012. júl.

2012. jún.

2012. máj.

2012. ápr.

VIBER-tételek értékének alakulása

2012. márc.

2012. febr.

2012. jan.

100 000
90 000
80 000
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0

Milliárd Ft

MT202
MT103
CBACT
EXTACT
TPACT

Megjegyzés: MT202: Bankközi ügyletek, MT103: Ügyféltételek, CBACT: Jegybanki manuális feladású tranzakciókra vonatkozó tranzakció, EXTACT:
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számolunk, akkor az éves szinten több mint 8000 milliárd
forintos forgalombővülést jelent a BKR-ben, ami ha teljes
mértékben a VIBER-ből terelődik át, akkor ugyanekkora
csökkenéstokozaVIBER-ben.
A napközbeni elszámolás bevezetéséhez köthető átterelődés érdemben nem befolyásolja a VIBER-forgalom szintjét
(6.ábra).AVIBER-forgalomnakcsakegykisebbrészétteszik
kiafentebbbemutatottügyféltételek.AVIBER-benaforgalomnagyobbrészét–kb.60százalékát–abankközitranzakciókadják.Ezekazokatranzakciók,amelyekbenabankközi
ügyletek(swap,depo)forintlábamegjelenik.ADVP-tételek,
amelyek az értékpapír-ügyletek forintlábának teljesülését
mutatják,ateljesforgalomértékének15százalékátteszikki.
Az ügyféltételek ezzel szemben a VIBER-forgalom összértékénekcsupán5százalékátadják,miközbendarabszámbana
legjelentősebb tranzakciótípusról van szó a maga közel 40
százalékos részarányával. Ügyféltételek alatt a VIBER-ben
elsősorbananagyobblakosságiésvállalatitranzakciókteljesülnek.Ezentranzakciókátlagostételnagysága(kb.100millióforint)lényegesenelmaradabankközitranzakciók(kb.1,2
milliárdforint)ésaDVP-tételek(kb.670millióforint)átlagos
tételnagyságától. Ezek a VIBER szempontjából kis összegű
tételekazok,melyekmintegyszerűátutalásokpotenciálisan
megjelenhetnek,ésmegisjelentekaBKR-ben.

Összefoglalásképpen elmondhatjuk, hogy a napközbeni
elszámolás bevezetése óta a BKR-ben a 100 millió forint
feletti tételek összértéke és a darabszáma is megnövekedett. Ez egyértelműen azt mutatja, hogy a BKR-forgalom
bővülésétanagyösszegűtranzakciókadták,amiismervea
VIBER-ügyféltételekátlagosnagyságát,csakmegerősítiazta
feltételezést,hogyaVIBER-forgalomegyrészénekátterelődéseokoztaaBKR-forgalomemeszegmenséneknövekedését.Mígazonbanértékbenjelentősabővülés(2011-esbázison közel 140 százalékpont), addig a darabszám esetében
jóvalalacsonyabb(70százalékpontos)növekedéstfigyelhetünkmeg.AzátterelődötttételekésamégjövőbenpotenciálisanátterelődőtételekazonbanérdembenaVIBERforgalmátsemértékben,semdarabszámbannembefolyásolják.

Mi magyarázhatja a VIBER-forgalom egy részének
átterelődését a BKR rendszerbe?
Az átterelődés egyik oka lehet, hogy a bankok a VIBER-hez
képest lényegesen alacsonyabb díjat számítanak fel az ügyfeleiknek a tranzakciók BKR-be történő küldése esetén. A
VIBER-díjak a bankok többségénél nagyságrendileg magasabbak,6mintazegyszerűátutalásértfelszámítottdíjak,7így
azügyfeleknekmárérezhetőenolcsóbb,haasürgős,demég
a négyórás teljesítést megvárható tranzakcióikat a VIBER

L akosságiügyfeleknekkb.10-13ezerforint,vállalatiügyfeleknek10-20ezerforinttranzakciónkéntaminimálisdíj.
L akosságiügyfeleknekkb.100-300forint,vállalatiügyfeleknek100-500forinttranzakciónkéntaminimálisdíj.
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helyettaBKR-beküldik.Ezekalapjánmegállapítható,hogyaz
ügyfeleknek bizonyos tranzakciótípusok esetében érdekébenállhatottmindösszegazdaságiracionalitásalapjánisaz
eredendően VIBER-be küldött tranzakcióikat a napközbeni
elszámolásindulásátkövetőenaBKR-beküldeni.Természetesenelképzelhető,hogyabankokegyesügyfelekkelegyedi
díjban állapodnak meg, amely kedvezőbb a közzétett áraknál.Méghaezígyisvan,akkoriskevésazesélyeannak,hogy
az érdemben versenyezni tudjon a bankok által a BKRszolgáltatásértfelszámítottdíjjal.
Az átterelődés mögött állhat az is, hogy a bankok számára
technikailag egyszerűbb, gyorsabb lehet a BKR-be beadni
bizonyos tételeket.Atranzakciókelszámolásánakegyrésze,
amely korábban a szűkös időkorlát miatt csak a VIBER-ben
teljesülhetett, már a BKR-ben is megtörténhet, és amíg a
VIBER-ügyféltételeksokbanknálmanuálisankerülnekfeldolgozásra, addig a BKR a legtöbb banknál teljesen automatizált,ezáltalgyorsabbafeldolgozás.
Az átterelődés mögött állhatnak még banki likviditáskezelési megfontolások. Ha a tételek elszámolására a VIBER
helyett a BKR-t választják bruttó paraméter8 beállításával,
akkor kedvező likviditási hatás jelentkezhet, mivel a GIRO
ciklusvégifedezetelvonásautánmaximum10percenbelüla
likviditásegyrésze(bejövőtranzakciók)jóváírásraiskerül.Ez
adottesetbenkedvezőlehetabanknak,hiszencsakazelszámolásidejéig(kb.10-15percig)kellnélkülözniealikviditást.
Alikviditásihatásmégkedvezőbblehetnettófedezetiparaméterbeállításakor.IlyenkorugyanisaBKRcsakolyanmértékben von el likviditást, amennyivel a terhelési forgalma
meghaladjaajóváírásiforgalmat.Bankilikviditásiszempontbóltehátracionálismegoldásnaktűnhet,habizonyostételeketaVIBERhelyettaBKR-beadnakbenettófedezetbekérési
paramétermellett,ésezmagyarázhatja,hogymiértterelődött át a VIBER-forgalom egy része. Ez utóbbi likviditási
szempont azonban nagy valószínűséggel nem jelent kellő
motivációtazelszámolásirendszerektagjainak,mivelanapközbeni elszámolás indulása óta mindössze kettő klíringtag
választottaanettóéskettőanettó+fedezetbekérésiparamétert,mígatöbbségabruttóparaméterbeállításmellett
döntött(errőlrészletesenakésőbbiekbenírunk).

Ezekazokatételeklehetnek,aholkorábbanalegegyszerűbb
és leggyorsabb megoldás a készpénz volt a fizetési kötelezettségeknaponbelüliteljesítésére.Anapközbenielszámolás bevezetését követően azonban ezen tranzakciókat már
napon belül is lehet a fizetési rendszeren belül teljesíteni.
Ezek a potenciálisan átterelődő tételek azonban vélhetően
csakakisösszegűtranzakciókravonatkozhatnak,mivelcsak
ezek esetében merülhet fel az, hogy a fizetést a magas
VIBER-díjak miatt (ami egyébként biztosíthatta volna a
naponbelüliteljesülést)készpénzbenteljesítsék.Eztafajta
átterelődéstazonbanajelenlegiBKR-adatokvizsgálataalapjánnemlátjuk.
A forgalombővülés hátterében állhat az is, hogy az ügyfelek korábban a gyorsabb és olcsóbb teljesülés érdekében
bankon belül igyekeztek lebonyolítani tranzakcióikat.Sok,
főként vállalati ügyfél az alapján választott számlavezetőt,
hogyabejövőésakimenőfizetéseibankonbelüllegyenek,
azazasajátésapartnereiszámlavezetőjeazonoslegyen.Ez
mind költség-, mind likviditási oldalról racionális döntés
lehetett. A napközbeni elszámolás bevezetését követően
azonban a korábbi költség- és likviditási előnyök részben
megszűntek, vagy legalábbis jelentősen lecsökkentek, ami
miattmárnemindokoltabankiszámlavezetőtafizetésiforgalomracionalizálásamiattmegválasztani,hanemlehetőség
nyílik a bankváltásra a bank egyéb szolgáltatásai alapján.
Anapközbeniátutalásbevezetésétkövetőenatranzakcióka
bankokközöttisgyorsanésakorábbiaknál(VIBER)lényegesenolcsóbbannaponbelülteljesülhetnek.

LIKVIDITÁS
Mi és hogyan segítheti a banki likviditás menedzselését
a napközbeni elszámolásban?

A BKR napközbeni forgalmának teljes fizetési rendszerre
gyakorolt likviditási hatása (likviditásszükséglete) nagymértékben függ a klíringtagok által meghatározott likviditási paraméter megválasztásától. Anapközbenielszámolási
rendszerbenaklíringtagoknakazMNB-nélvezetettszámlájukon az adott ciklus forgalmának kiegyenlítéséhez szükséges fedezetet kell biztosítaniuk a ciklus adott időintervallumában.Aklíringtagokhavontabeállíthatják,hogy(1)aGIRO
Zrt. által ciklusonként kiszámolt, klíringtagokkal szembeni
Milyen típusú tranzakciók növelhetik még a BKR
nettó pozíciójuk alapján; vagy (2) a teljes tartozik/kimenő
forgalmát?
forgalom (bruttó módon); illetve (3) az előbb említett két
A napközbeni elszámolás forgalombővülésében azonban megoldásötvözetekéntlétrehozottnettópluszegymeghanemcsak a VIBER-ből történő forgalomátterelődés állhat, tározottösszeg(nettó+)alapjánkívánnakfedezetetbiztosíhanem számos egyéb tényező is. Azújnapközbenielszámo- tani. A bruttó fedezeti paraméter beállítása esetén a többi
lás használata adott esetben akár sok, korábban készpénz- klíringtagműködésétőlfüggetlenülmindenesetbenbiztosan
ben teljesített tranzakció integrálását is magával vonhatja. elszámolódnakatételek,mígamásikkétesetbenazelszáAparaméterekrőlakésőbbiekbenmégszólesz.
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molás részben a többi klíringtag fedezetétől függ a tőlük Okozott-e az új elszámolási mód bevezetése likviditási
beérkezőtételekenkeresztül.
nehézséget a fizetési rendszerekben?
A GIRO a fedezetbeszedési paraméter szabad megválasztásán felül még számos likviditásmenedzselést könnyítő eszközt kínál a bankoknak.ABKR-hezbeérkezetttranzakciókat
arendszertöbbkörösellenőrzést(validációt)követőenbefogadja,majdaciklushatárokon(előremeghatározottidőben)
elszámoljaazokat.Azadottciklusbabeérkezetttranzakciók
feldolgozásátkövetőenaklíringtagoknakaGIROmegküldiaz
adott ciklushoz tartozó likviditásszükségletet. A GIRO a
VIBER-benvezetettszámlájárakezdeményeziaklíringtagoknakszinténaVIBER-benvezetettszámlájáratörténőfedezetbeszedést.ABKRafedezetbeszedésmegindításaelőttelőzetesenértesítiaklíringtagokatazadottciklusrajutólikviditásszükségletről (bruttó és nettó pozícióikról), ami a klíringtagoknak likviditásszűke esetén segítséget jelenthet a ciklus
forgalmának kiegyenlítéséhez. Ezen felül a BKR az utolsó
ciklusvégénkülönkörüzenetbenértesítiaklíringtagokataz
összbanki fedezetlenségről. A klíringtagoknak a likviditásuk
menedzseléséhez szintén hasznos az InterGIRO monitor,
amelyenkeresztülfolyamatosannyomonkövethetikazáltalukküldöttmegbízásokállapotát.Arendszerlehetővéteszi,
hogyvalósidejűadatokálljanakfolyamatosanaklíringtagok
rendelkezésére, ezzel segítve azok likviditásmenedzsmentjét.EzenkívülaVIBER-oldalonisrendelkezésreállnakanapközbenitétel-éslikviditásmenezsmentettámogatóeszközök
(SWIFT-lekérdezések, VIBER-monitor stb.). A legfontosabb
likviditástsegítőeszközaVIBER-benamégnemzároltjegybankképesértékpapírokzárolásaésígyanapközbenihitelkeretnövelése.
A bankok pénzforgalom számára rendelkezésre álló likviditása alapvetően a számlaegyenlegből és az MNB javára
zárolt értékpapír-állomány erejéig biztosított hitelkeretből
áll. A hitelkeret igénybevételére akkor kerül sor, ha a bank
számlaegyenlegenemfedeziakimenőpénzforgalmát(negatív számlaegyenleg). A bankok az említett két likviditást
nyújtó eszköz mellett még számolhatnak a bejövő tételek
finanszírozószerepévelis.Ezaddicionálisabankokszámára,
mivel esetleges likviditásszűke esetén a bank csak akkor
menesztiakimenőtételeit,haelegendőlikviditássalrendelkezik, vagyis a partnereitől elegendő forráshoz jut (bejövő
tételek). Ezt a magatartást a bankok tételküldési időzítésének vizsgálatával lehet elemezni. Ha a bankok összevárnak
tranzakciókat, akkor a tételküldési magatartások időben
későbbretolódnak,amipluszmozgásteretbiztosítszámukra
adott nagyságú likviditás (számlaegyenleg és hitelkeret
összege)mellettaforgalomlebonyolítására.
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A napközbeni elszámolás bevezetése jelentős váltást jelentett a hitelintézetek napközbeni tétel- és likviditásmenedzsmentjében, de az átállás likviditási problémával nem
járt együtt. A napközbeni elszámolás indulásával a hazai
hitelintézeteknek egy időben gyakorlatilag két elszámolási
rendszertranzakcióitkellkezelniük.Ezenkívülanapközbeni
elszámolás kiegyenlítése időzített, vagyis időkritikus folyamat, ami a VIBER-ben likviditásukat és tételeiket aktívan
menedzselő hitelintézetek számára addicionális kihívást
jelentett.Arésztvevőknekazelsőidőszakbanidőrevoltszükségük ahhoz, hogy az új működési rendhez alkalmazkodjanak.AmennyibenegyrendszertagegyBKR-ciklusalattnem
rendelkezikelegendőlikviditássalaVIBER-ben(aholatranzakciókvégsősoronteljesülnek),akkoratranzakcióiátgördülnekakövetkezőciklusba.Anapközbenielszámolásindulását
követő első időszakban gyakrabban, majd fél év elteltével,
2013-tólmárcsakelvétvefordultelőilyenidőszakilikviditáshiányból fakadó tranzakcióátgörgetés. Az átgörgetések legnagyobb gyakorisággal az első ciklusban fordultak elő. Azt,
hogyezekbenazesetekbencsakpillanatnyilikviditáshiányról
voltszó,jólmutatja,hogyazátgörgetetttranzakciókakövetkezőciklusbankivételnélkülelszámolásrakerültek(azátgörgetés nem gyűrűzött tovább a ciklusok között). A ciklusok
közötti átgörgetés önmagában nem jelent problémát, nem
veszélyezteti a stabil működést, csak utalhat arra, hogy az
egyes rendszertagok likviditáskezelésével gond lehet. Az
egyedi esetek elemzése során kiderült, hogy kivétel nélkül
elkerülhetőlettvolnaapillanatnyilikviditásinehézségésígy
azátgörgetésisabbanazesetben,haarendszertagamérlegében lévő még zároltatható értékpapírok köréből zároltatottvolna,megnövelveezzelapénzforgalomlebonyolítására
rendelkezésreállóhitelkeretét.Azátgörgetésekhátterében
tehát a napközbeni elszámolás bevezetését követően minden esetben átmeneti likviditáshiány volt tapasztalható.
Ennekokapedignagyvalószínűséggelazvolt,hogyanapközbeni elszámolás miatt megjelenő időkritikus VIBERtételekhezanapközbenilikviditás-(pl.jegybankihitelkeretek
kezelése)éstételmenedzsmentnek(pl.tételekmenesztése,
időzítése) alkalmazkodnia kellett, amit megerősít a banki
tételidőzítésimagatartásokvizsgálata.
A banki időzítési magatartás vizsgálatából a VIBER-ben az
tűnik ki, hogy a bankok az új rendszer bevezetése előtti
időszakhoz képest lényegesen nagyobb hangsúlyt fektetnek a likviditásmenedzselésre, és megnőtt a bejövő tételek
finanszírozó szerepe is. Ennek jele, hogy a korábbi idősza-
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7. ábra
Tartozik tranzakciók időzítése* a VIBER-ben a hónap első és második felében
(2012. július–2013. szeptember)
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* 2012. január 1-jével a VIBER-üzemidő egy órával meghosszabbodott.
Megjegyzés: Tételidőzítési magatartás a tranzakciók 10 napos mozgó átlaga alapján.

kokhozképestakimenőtételeklényegesennagyobbaránya
teljesülidőbenkésőbb(7.ábra).AzállításigazaVIBER-ben
nagyforgalommaléskisforgalommalrendelkezőrésztvevők
esetében egyaránt, bár a változás a nagy szereplők (top 6
bank)esetébenlátványosabb.
A fizetési rendszerekben lévő likviditás rendszerszinten és
egyedi banki szinten is elégséges volt a napközbeni elszámolás bevezetése óta eltelt időszakban. A napközbeni
elszámolás bevezetését követően csak elvétve fordult elő
likviditáshiány,éscsakidőszakosan,naponbelülálltfenn.Ez
elsősorbanannakvoltköszönhető,hogyabankokamérlegükben jelentős, az MNB javára még zároltatható szabad
értékpapír-állománnyalrendelkeznek,amelynekzárolásával
addicionális azonnali, napközbeni likviditást tudnak elérni.
Amennyiben a számlaegyenleg nem elégséges a forgalom
lebonyolítására – amely már adott pillanatban tartalmazza
azaddigbeérkezetttételeketis–,akkoraszámlaegyenlega
hitelkeret erejéig negatív értéket is felvehet (napközbeni
hitelnyújtás,overdrafthitel).Haabankegycikluskiegyenlítéséhez szükséges fedezetbeszedés pillanatában nem rendelkezik elégséges zárolt állománnyal, akkor a tranzakció
egészenaddignemteljesül,ameddignemérkezikmegfelelő
mennyiségűbejövőtranzakció,vagynemzároltatértékpapírokatabank.

GIRO minden egyes ciklusban a teljes BKR-terhelési forgalmat „beszedi” a bank számlájáról, ami a minimális tételátgörgetésektükrébenaztjelenti,hogyabankokrendelkeznek
akiegyenlítéshezszükségeslikviditással.Abbanazesetben,
haezahelyzetmegváltozna,akkoranettóparaméterválasztásávalabankokmégmindigképeseklehetnénekanapközbenielszámolásforgalmukkiegyenlítésére.Ebbenazesetben
azonbanvállalniukkellaztakockázatot,hogyamennyibenaz
egyikpartnerüknéllikviditásinehézségmiattnemteljesüla
fedezetbeszedés,akkoratranzakcióknakcsakegyrészeteljesülhet. A nettó paraméter beállításának kedvező hatása
csakabbanazesetbenérzékelhető,haabanknemcsakkimenőtételekkelrendelkezikegyadottciklusban,hanembejövőkkelis.Anettóparaméterválasztásánakkedvezőlikviditásihatásabejövőtételhiányaeseténelvész.

A BKR éjszakai elszámolásforgalma a VIBER forgalmához és
a likviditáshoz képest elenyésző.Adófizetésinapokonazonbantöbbesetbeniselőfordult,hogyanapközbenielszámolásforgalmameghaladtaateljesbankilikviditástöbbmint6
százalékát is. A napközbeni forgalom ciklusok közötti megoszlásátvizsgálvamegállapítható,hogyanapvégefeléfolyamatosan nőnek a tranzakciós értékek, aminek eredményeképpena4.ésaz5.ciklusbanvanalegnagyobbforgalom.Ez
egy „átlagos” nap esetén alapvetően nem okozhat problémát,hiszenarendszerösszlikviditásátnemérinti.EzamegA rendszerben lévő bőséges likviditást jól mutatja, hogy a állapítás azonban adófizetési napokon csak korlátozottan
bankok döntő többsége jelenleg a bruttó fedezetbeszedési érvényesül,ugyanisezekenanapokonaMagyarÁllamkincsparaméter beállítását kérte a GIRO-tól.Ennekértelmébena tár felé történik jelentős pénztranszfer (likviditástranszfer),
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amelyígykvázikikerülarendszerből.Amennyibenahitelintézetek nem tudták előre kalibrálni, hogy mekkora kimenő
tételrekellszámítaniuk,akkoraVIBER-záráskorazutolsóIG2
ciklus befejezését követően (napközbeni elszámolás utolsó
ciklusa 16.30 körül szokott teljesülni) csak kb. 1,5 órájuk
marad,hogyamégszükségeshiányzólikviditásukatmegszerezzék.Mivelazadófizetésinapokjellemzőenalegnagyobb
VIBER-szereplőklikviditását„terhelikmeg”legjobban,ezért
nekikkelllikviditástszerezniük,vagyhaasajáttételeikteljesítéséhezrendelkeznekcsakelégségeslikviditással,azaznap
végérenemkerülnullaaláaszámlaegyenlegük,akkorazazt
fogjaeredményezni,hogynemtudnakmásbankoknakhitelezni, mert nincs felesleges likviditásuk. A helyzetet csak
fokozza, hogy az adófizetési napok minden hónap 20. környékénterhelődnekarendszerben,amikorisabankokalacsonyabb számlaegyenleg mellett bonyolítják le a tranzakcióikat.

molási rendszerbe, aminek köszönhetően a BKR-forgalom
értéke havi szinten átlagosan közel 700 milliárd forinttal
nőtt.A„tételátvándorlás”azonbansemaVIBER,sempedig
aBKRműködésérenemvoltnegatívhatással.MivelatételátterelődésaBKRszempontjábólelsősorbananagyösszegű
tranzakciókatérintette,atételszámalakulásacsakminimálisan módosult a teljes forgalomhoz képest. Az átterelődés
mögöttállólegfontosabbokvélhetőenabankokáltalalkalmazott, a két rendszer esetében jelentősen eltérő árazási
gyakorlat.

A hazai fizetési és elszámolási rendszerekben a napközbeni
elszámolás bevezetése nem okozott likviditási nehézséget
sem rendszer, sem pedig egyedi banki szinten. Ennek oka,
hogy a bankok gyorsan alkalmazkodtak az új elszámolási
módhoz, valamint, hogy továbbra is bőséges likviditás áll
egyedibankiésrendszerszintenegyarántarendelkezésükre
a pénzforgalmuk gördülékeny lebonyolításához. AmennyiA bankokat a napközbeni elszámolás bevezetését követően benazátterelődésihatástovábbfokozódnaésezzelarenda tartalékperiódus második időszakában az elsőhöz hason- szerre nehezedő likviditási igény nőne, abban az esetben a
ló tételküldési magatartás jellemzi (7. ábra).Abankoknakaz bankokválaszthatjákanettófedezetbeszedésiparaméterta
általukválasztotttartalékszintnekegyhónapátlagábankell napközbeni elszámolásban, aminek köszönhetően végső
megfelelniük,amilehetőségetadnekikarra,hogynetartó- soron likviditási szempontból kinettózhatják a bejövő és
sanugyanazonaszintentartsákanapvégiszámlaegyenlegü- kimenő pénzforgalmukat. Erre azonban jelenleg nincs és a
ket, aminek értelemszerűen hatása van a rendszer aktuális jegybankprognózisaszerintajövőbensemleszszükség.
likviditására.AVIBER-benabankoktöbbségeatartalékperiódus első felében túltartalékol (azaz az előírt szintnél maga- FELHASZNÁLT IRODALOM
sabb számlaegyenleget tartanak), míg a hónap második
felében alultartalékol. Más szóval a hónap első felében DivékiÉ.–HelmecziI.(2013):Anapközbeniátutalásbevezemagasabb számlaegyenleget tartanak, így változatlan hitel- tésénekhatásai.MNB-szemle,január.
keretmellettmagasabblikviditássalrendelkeznek.Ahónap
második felében a helyzetnek éppen ellenkezője igaz. A MNB(2012):Jelentés a fizetési rendszerről.MagyarNemzeti
rendszer stabilitására és likviditására jellemző, hogy a ban- Bank.
kokatartalékperiódusmásodikidőszakábanhasonlóanidőzítikatételeiket,mintahónapelsőfelében.
MNB(2013):Jelentés a fizetési rendszerről.MagyarNemzeti
Bank.

KONKLÚZIÓK

A napközbeni elszámolás bevezetését követő első időszakban a VIBER-tranzakciók egy része átterelődött az új elszá-
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Interjú Christopher D. Carroll professzorral
(Kiss Áron, Kónya István)

Christopher D. Carroll az egyesült államokbeli Johns Hopkins Egyetem (Baltimore) közgazdaságtan-professzora, valamint az NBER kutatási munkatársa. Közgazdasági alapfokozatát
1986-ban a Harvardon, majd PhD-fokozatát 1990-ben a Massachusetts Institute of
Technologyn (MIT) szerezte. Ezután a Federal Reserve Board közgazdászaként dolgozott,
majd a Johns Hopkins Egyetemen kapott állást. Egyetemi pályafutása alatt 1997–1998-ban,
majd 2009–2010-ben tagja volt az amerikai elnököt segítő Közgazdasági Tanácsadó Testületnek (Council of Economic Advisors).
Kutatási területe a makroökonómia, ezen belül is a háztartások fogyasztási és megtakarítási
döntései. Különösen érdekli az a kérdés, hogy miként lehet az elméleti modelleket összhangba hozni a háztartási és aggregált szintű adatokkal. Számos tanulmányt jegyez vezető közgazdasági folyóiratokban, illetve ő a szerzője az Encyclopedia Britannica fogyasztáshoz kapcsolódó szócikkeinek. 1998-ban megkapta a TIAA-CREF/Samuelson-díjat az óvatossági
megtakarítási motívum vizsgálatában végzett munkájáért.

– Munkájában ön a háztartások viselkedésének heterogenitását hangsúlyozza. Ön szerint e tényező milyen szerepet játszik majd a makroökonómia jövőbeni fejlődésében? Melyek a háztartások heterogenitására irányuló kutatás során felmerülő legfontosabb kérdések?
– Előrejelzésem szerint – és azt ugye mindannyian tudjuk, hogy mennyire pontosak a közgazdászok előrejelzései – 10–15 év
múlva a makrogazdasági modellezés szempontjából normának fogják tekinteni a gazdasági szereplők (mind a háztartások,
mind a vállalatok) jelentős mértékű heterogenitását. A kellő mértékű heterogenitással nem számoló makrogazdasági modellek reménytelenül elavultnak hatnak majd, amelyekre nem lehet többé iránymutatásként tekinteni, különösen nem a gazdaságpolitika terén. Ahogyan arra az előadásomban is kitértem, ennek az az oka, hogy ma már a heterogenitás modellezése
könnyebben megvalósítható, köszönhetően a modellezési technikák és az alkalmazott eszközök terén végbement számottevő fejlődésnek. A számítógépek gyorsabbak lettek, jobb adatok állnak rendelkezésünkre, és a bizonyos fokú heterogenitást
tartalmazó modellek sokkal hihetőbb válaszokat adnak. Erre az egyik leglátványosabb példa szerintem az a kérdés, hogy
milyen hatásai lehetnek különböző fiskális intézkedéseknek.
A reprezentatív szereplős dinamikus, sztochasztikus általános egyensúlyi (DSGE-) modellek teljesen valószínűtlen válaszokat
adnak, amelyekben senki sem hisz, még azok sem, akik ezekkel a modellekkel dolgoznak. Amikor pedig az előbbihez hasonló
kérdés merül fel, akkor vagy toldozgatják a modellt, vagy egyszerűen figyelmen kívül hagyják a saját modellük adta választ,
mert ők maguk sem hisznek benne. Ha azonban a modellkeret megfelelő mértékű ex ante és ex post heterogenitást tartalmaz, akkor legalább komoly arccal válaszolhatunk például arra, hogy a személyi jövedelemadó kulcsának tartós emelése
milyen következményekkel járhat. Ezért tehát úgy gondolom, hogy a jövőbeni modelleknél a heterogenitás még a központi
bankokban is elengedhetetlen szerepet játszik majd. Nagyon remélem, hogy ugyanolyan erőfeszítések lesznek majd az ilyen
modellek használatának szorgalmazására a következő 10–15 év során, mint ahogyan az a DSGE-modellek esetében az elmúlt
10–15 év alatt megfigyelhető volt.
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– Ön szerint a központi bankok fő modelljei szintén nagyobb mértékű heterogenitást fognak majd figyelembe venni, mint
most? Ezt azért kérdezem, mert nagyon sokféle gazdasági modell létezik. Van olyan, amelyik arra a kérdésre adhat
választ, hogy egy adott gazdaságélénkítő intézkedésnek milyen hatásai lehetnek, egy másik modell a fogyasztás előrejelzésére koncentrál, míg a jegybanki modell egészen más célt szolgálhat. Úgy gondolja, hogy a központi banki modellek
figyelembe tudják venni a nagyobb heterogenitást is?
–Reményeimszerintaközpontibankokvisszafognaktérniakorábbigyakorlathoz.Emlékszem,hogyamikoraz1990-esévek
elejénaFednéldolgoztam,azegyikdolog,aminmeglepődtem–deaztánbeláttamazértelmét–azvolt,hogyaFedhivatalos előrejelzéseit készítő csoportja (amelynek én is tagja voltam) elkülönült a modellezőktől. A mi előrejelzéseinkben a
modelleredményecsupánegyikevoltazáltalunkfelhasználtinputoknak.Témaspecifikusmodellekegészsoraálltrendelkezésünkre, amelyeket az egyes szakértők a saját területükön használtak. Az egyes szakértők aztán az adott összetevőkre
vonatkozóankészítettékelazelőrejelzéseiket,amelyekanemzetiszámlák1azonosságaihozilleszkedtek.Amodellelőrejelzésecsakegyinputvoltazelőrejelzésifolyamatban,deőszinténszólvanemvolttúlnagyjelentőségű.
Véleményemszerintezarégimódszerjobbvolta„no,akkorittvanaközpontibankmodellezőrészlege,akikmajdelőállnak
egymodellel,amitimitt-amottkicsitmegpiszkálgatunk”megközelítésnél.Eztazértmondom,mertajelenlegimodellezési
képességeink–különösenarövidtávúgazdaságidinamikátilletően–olyannyiranemhihetők,hogyegykicsitúgyérzem
magam,mintavietnamiháborúban,aholegyeskatonaiakciókategyfalubanazzalazérvelésselvédtekmeg,hogy„elkellett
pusztítanunk a falut ahhoz, hogy megmentsük”. Szerintem lehet, hogy jobban járnánk, ha előbb lerombolnánk a DSGEmodelleket,hogyaztánújraépíthessükőket.Demégazsemfeltétlenülszükséges,hogyegyetlenmodellbemindentbele
tudjunksűríteni.Azegyetlendolog,aminekteljesülniekell,azanemzetiszámlákazonosságai.Ahogyvisszaemlékszem,aFed
előrejelzésénekkészítésesoránnagyonmeglepett,hogyezekazazonosságokmennyirehasznoselőrejelzésieszköznekbizonyultak.Nemhiszem,hogyaDSGE-modellekstruktúráját–azonkívül,hogylezárjákanemzetiszámlákazonosságait–bármilyenokbólkomolyankellenevenni.Véleményemszerintezenazonosságokérvényesítéseakritikusdolog.
– A makrogazdaságtant kemény kritikával illették, amiért nem tudta megjósolni a közelgő válságot. Ön szerint megalapozott ez a kritika? Mit gondol, melyek voltak a főbb problémák a válság előtti makrogazdaságtannal?
–Azénkritikámnemannyiraarrahelyeznéahangsúlyt,hogyamakrogazdaságimodelleknemtudtákelőrejelezniaválságot.Szerintemkülönösenapénzügyiválságokraigazaz,hogynehézőketmegjósolni.Azjobbanzavar,hogyaválságelőtta
szakma,dekülönösenaközpontibankok,egyreinkábbolyanDSGE-modellekethasználtak,amelymodellekszerintegy,a
mostanihozhasonlóválságlehetetlenvolt.HapéldáulahíresSmetsésWoutersmodellsegítségévelpróbálnánkmeghatározni,hogya2007előttiadatokalapjánmekkoravalószínűséggelkövetkezhetbeamostaniválság,akkoraztaválasztkapnánk,hogyilyenazuniverzumtörténetébensohanemfordulhatnaelő.
Friedrich Hayek aNobel-díjátvételekortartottelőadásábaneléggészkeptikushangotütöttmegaközgazdászok,különösen
amakrogazdaságtannalfoglalkozókkörébentapasztalható„látszattudással”kapcsolatban.Beszéltamodellezőkközötttúlsúlybanlevőkeynesimodellezőkről,akikbonyolult,többszázegyenletbőlállómakroökonómiaimodelljeiketmeglehetősen
lazaökonometriaibecslésekreésnémikeynesielméletrealapozták.Aszakmamindeztúgyértelmezte,hogyHayekneknem
tetszettamodellekkeynesitermészete.Szerintemazonbanafőüzeneteteljesenmásvolt.Aztpróbáltaelmagyarázni,hogy
olyanbonyolultstruktúráthoztaklétre,amelyetegyrésztsenkinemértetttökéletesen,másrésztezenmodellekkövetkeztetéseinektévedhetetlenségébevetetthitgyengelábakonállt.VégülHayekigazilátnoknakbizonyult,mivelpontakkortájt,
illetveakövetkezőtízévbenomlottakösszeezekamodellek.
MeglátásomszerintaDSGE-modellezésszakirodalmaisnagyonhasonlókövetkeztetésrejutott.FigyelemreméltóaDSGEmodellekjelenlegihelyzete,valamintakeynesimodellek1970-esévekbeliállapotaközöttihasonlóság.Mindkettőnagyon
bonyolultmodell,amelyekeléggéingatagbizonyítékokonalapulnak.Habármiolyantörténik,aminemszerepelamodell
kalibrálásáhozhasználtkorábbiadatokban,akkoramodellnekmárnincshasznosértelmezésilehetősége.Szerintemugyanazokatahibákatkövettükel,amelyekértHayekkritizáltbennünket,ésamelyekaz1970-esévekbenakeynesianizmusbukásáhozvezettek.
Anemzetiszámlákrendszereazországgazdaságitevékenységétösszefoglalómakrogazdaságistatisztikaiszámlarendszer,amelyaforrásokatveti
összeafelhasználásukkal(KSH).
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Úgyvélem,aDSGE-modellezéstugyanilyenokokbólhasonlógyanakvássalfogjákszemlélni10évmúlva.Egyszerűentúlságosan előreszaladtunk. Olyan egyszerű, könnyen felfogható modellekre van szükségünk, amelyek külön-külön vizsgálják a
gazdaság működésének egyes elemeit, és hihetően reprezentálják azt (lévén a modell illeszkedik mind a mikro-, mind a
makroadatokhoz,aregionálissajátosságokhoz,illetveegysornemzetköziszintenvégbemenőfolyamathoz).Egysorkülönálló témakörhöz adaptált modellre van tehát szükség, amelyek kellő mértékben hihetők, és amelyeket a központi bankok
nemzeti számlák azonosságait ismerő szakemberei állítanak össze. Mindez véleményem szerint sokkal helyesebb módja
lenne a jegybanki feladatok végrehajtásának, azaz valószerű előrejelzések közlésének a jövőben várható eseményekről.
Annyiravalószerűeket,hogyazokatapolitikaidöntéshozókiskényteleneklegyenekkomolyanvenni.
– Vajon mindez nem ellenkezik éppen a heterogenitás védelmezésével? Az eredeti reál üzleti ciklusok (RBC-) keretrendszer
és a kisebb léptékű DSGE-modellek egyik vonzereje épp a könnyen kezelhetőségben rejlett, érteni lehetett, hogy mi történik bennük. A heterogenitás miatt azonban túl bonyolulttá válhat ahhoz, hogy át lehessen látni, mi történik. Tehát az
egyszerűség és a heterogenitás között kell-e kompromisszumot kötni? Mi erről a véleménye?
– Úgy vélem, hogy ha nagyon beleássuk magunkat a heterogenitást figyelembe vevő modellekbe, egyáltalán nem olyan
nehézőkethasználniésmegérteni,mintahogyanazkívülrőllátszik.Perszeigaz,hogyjelenlegegy-kétévnyitanulásraszükséglehetahhoz,hogyazilyenmodelleketmegtudjukoldani,deaztkövetőenmárnemolyannehézmegérteni,hogyvalójában mi is történik a modelleken belül. Igaz, hogy ezekben a modellekben nincs lehetőség analitikus megoldásra, de ez
manapságmáraDSGE-modellekresemigaz.
Azzalazonbanegyetértek,hogyhavalakiveszvalamilyenmeglévő,mindenfélespeciálisfunkcióval,fogyasztóiszokásokkal,
többfélepénzügyisúrlódássaléshasonlókkaloperálóDSGE-modellt,majdötvöznipróbáljamikroökonómiaiheterogenitással,aztánmegpróbáljakalibrálni,majdmindennektetejébemégazadatokatishozzáadni,akkorezteljesenreménytelenlesz.
Énehelyettannakahívevagyok,hogyvisszakellenetérniazalapokhoz,asokkalcélirányosabb,megfelelőmikroökonómiai
alapokkalrendelkezőmodellekhez,amelyekkelazaggregáltfogyasztásalakulásávalfoglalkozóelemzőistudkezdenivalamit.
Apénzügyiszektormodelljesokkalegyszerűbblehet.Ésaztánjöhetatöbbiis:avállalativiselkedésmikromodellje,amellyel
előrejelezhetőazaggregáltberuházás;éslehetmégnégy,öt,hatilyenmodell,amelyeketagazdaságkülönbözőszektoraiért
felelősszakemberekállítanakössze.Végülpedigezekazemberekösszeülnek,éshaazelőrejelzéseikütköznekegymással,
akkoranemzetiszámlákazonosságaitbetartvalejátsszákegymásközött.Szerintemezsokkalegészségesebbmódjalennea
folyamatműködésének.
Eztazértisgondolom,merthaaválságelőttazelőrejelzésígykészültvolna,akkorsokkaltöbbenfelfigyeltekvolna,éstalán
sokkalkomolyabbanisvettékvolnaaztazelőrejelzést,hogyajelzáloghitellelrendelkezőkközülsokakesetébensemmilyen
ésszerűesélynemmutatkozottarra,hogyakölcsöntvisszatudjákmajdfizetni.Amikroökonómiaiorientáltságú,fogyasztást
előrejelzőszakemberekfeladata,nyomonkövessékavagyon,azadósságésazingatlanokértékénekeloszlását,ésezalapján
meghatározzák,hogyhogyanalakulhatafogyasztás.Azilyenszakemberezértmegfelelőhelyenlenneebbenafolyamatban
ahhoz,hogyfelhívjaafigyelmetaproblémára…Azértperszevoltak,akikmegkongattákavészharangot.Ned Gramlich a Fed
elnökeként2004-benmegpróbáltafelhívniaFedfigyelmétasubprime(kockázatos)jelzáloghitelezésveszélyeire,ésazazzal
kapcsolatoskárosfolyamatokra.Deperszenemvoltsenki,akinekazlettvolnaafeladata,hogyfolyamatosanfigyeljeazokat
a problémákat, amelyeket most már a mikroadatok birtokában egyértelműen látunk, és felkiáltunk, hogy „Úristen, hogy
lehet,hogysenkinemtudtamitörténikvalójában?”.Igazábóltudhattákvolna,hogymitörténik,csaképpsenkinemfigyelteamikroadatokat,ésazokalakulását.
Ígyremélem,hogyhafigyelmünketamikroökonómiaiheterogenitásrafordítjuk,akkornemcsupánkoncepcionálisankielégítőmodelleketfogunktudnilétrehozni,hanemjobbanfelismerhetjükazokatakialakulóproblémákat,amelyeketkizárólag
anemzetiszámlákadatairahagyatkozvanemvehetnénkészre.
– A modellezési stratégiákkal kapcsolatban szeretnék kérdezni. A DSGE megközelítési mód esetében egy dolog, hogy nincs
heterogenitás, ráadásul az egy lineáris keretrendszer, és a normális eloszlást követő sokkok sohasem óriásiak. Érdekelne,
hogy miként súlyozná ezt a három dolgot. Ön szerint létrehozhatók olyan aggregált modellek, amelyek nem lineárisak és
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nagy sokkokkal járnak? Milyen messzire juthatunk heterogenitás nélkül? A fentiek közül melyik a leginkább nélkülözhetetlen?
–Nemhinném,hogyadolgokmélyebbmegértéséhezközelebbjutunkcsupánazzal,hakijelentjük,hogyasokkoknemnormáliseloszlástkövetnek.Asokkokazérttűnneknemnormálisnak,mertmagaamodellrossz.Aztsemhiszem,hogyamodell
hibáin lehetne javítani csak a sokkok eloszlásának kurtózisáról vagy ferdeségéről tett feltételezések megváltoztatásával.
Véleményemszerintfelkelltárniamodellhibáit.
Bekelllátnunk,hogyazelőadásombanisemlítettfogyasztóiésvállalatiheterogenitásontúlamakroökonómusokszámáraa
legnagyobbésalegnehezebbenmegoldhatóproblémátapénzügyirendszerösszetettségejelenti.Azelmúlthároméveseményeitfigyelembevéve,apénzügyiszektorproblémáiareálgazdaságbanisóriásirombolástvégeztek.Szerintemnehéz
lennetagadni,hogysürgősenjavítanikelleneapénzügymodellezésén.Ajópénzügyimodellolyan,amelybenarendszer
érzékenyenreagálapánikokra.Hamégsem,akkorazegyrosszpénzügyimodell.Haamodellegyilyenpánikhelyzetkialakulásakornemírjalemegfelelőenapénzügyiszektort,akkorolyaneredményeketad,amelyeklátszólagnemnormáliseloszlásból származnak. De ez nem azt jelenti, hogy rossz eloszlást használnánk, hanem azt, hogy nem kalkuláltunk a pénzügyi
szektorral.Nemtudom,hogymilyenlenneamegfelelőpénzügyimodell,deaztkiemelném:apénzügylényege,hogyagazdaságiszereplőkegyikcsoportjaegymásikcsoportnakpénztadkölcsönt.Magátólértetődik,hogyegyegyszereplősmodellen belül ezt nem lehet kezelni. Az Egyesült Államokban a 2007-es adatok szerint a pénzügyi szektor az összes nyereség
mintegy40százalékáttermelte,miközbencsak7százalékátadtaafoglalkoztatásnak.Ígyaztánelégnehézfenntartaniaztaz
álláspontot,hogyapénzügyegyfajtalátszattevékenység,amelysemmitnemhozlétre.Különösenmost,hogyapénzügyi
szektorproblémáimajdnemegymásodiknagygazdaságivilágválsághozvezettek.
Viszontazésszerűpénzügyimodellekbebekelleneépíteniakülönbözőszereplőkközöttiheterogenitást,amelykülönbözőségaztánarraösztönziazegyikcsoportot,hogyegymásikcsoportnakpénztadjonkölcsön.EmiattvankapcsolataheterogenitáshiányaésaDSGE-modellekbentapasztalhatópénzügyirendszerhiányaközött.
– Ön 2008 szeptemberében a közgazdászok bankmentő tervre adott reakciójáról írva Alan Blindert idézte, aki szerint „a
közgazdászoknak ott van a legkisebb befolyásuk a szakpolitikára, ahol a legtöbb ismerettel rendelkeznek, és a leginkább
egyetértenek egymással; ezzel szemben ott van a legnagyobb ráhatásuk a szakpolitikára, ahol a legkevesebb ismerettel
rendelkeznek, és a leghevesebben vitatkoznak”. Ön két alkalommal (1997–1998 és 2009–2010) is a tagja volt az amerikai
elnököt segítő Közgazdasági Tanácsadó Testületnek (Council of Economic Advisers). Mit tapasztalt, a közgazdászszakma
mennyire képes befolyásolni a politikát?
–Aközgazdászokbizonyosterületekennagybefolyássalrendelkeznek,különösenott,aholapolitikaiszempontoknaknem
tulajdonítanakelsőrendűfontosságot.Apolitikaazonbansajnostúlsokmindenbebeleszól.
ObamaésClintonelnökségealattitapasztalatomszerintaproblémanemazvolt,hogyazelnökvagyapolitikaidöntéshozók
nemértettékmegaközgazdászokérvelését.Mégcsaknemisfeltétlenülazvoltabaj,hogyapolitikusoklényegikérdésekben
nemértettekegyetaszakemberekkel.Azigaziproblémaaz,hogygyakranamindenkiszámáravilágosteendőketpolitikailag
nehézvagyéppenlehetetlenvégrehajtani.A„mindenki”kifejezés,a„kormányzatberkeinbelül”értelembenértendő.
Az amerikai politikai párbeszédben az egyik probléma – amely talán más országokra is érvényes – az, hogy az újságírók
lemondtak arról a felelősségről, hogy igaznak vagy hamisnak ítéljék meg a politikusok mondatait. Brad DeLong találóan
fogalmazzamegezthonlapjának2 „Eltérő vélemények a Föld alakjáról”címetviselőrészében,aholerősenbíráljaazokataz
újságírókat,akikatényszerűentévespolitikaikijelentéseketugyanolyanvalószínűnekmutatjákbe,mintazigazakat.Nehéz
megmondani,hogymikéntlennemegoldhatóezaprobléma.Haazújságíróknemhajlandókapolitikusokszemébemondani,
hogy„amitelmondott,azmindenvalóságalapotnélkülöz”,akkorapolitikusoktovábbraiskihasználjákmajd,hogyazújságíróknemhajlandókegyértelműenállástfoglalni.TalánahelyzetazEgyesültÁllamokbanéppnémilegátalakulóbanvan.Paul
Ryanalelnökjelöltmúlthetikampánybeszédeelégsokkritikátkapottpontazilyenféligazságokkaltűzdelt,igaznaktűnő,de
nemteljesenigazállításokmiatt.Remélem,hogyazújságírókmagatartásánakváltozásátjelzi,hahajlandóakaztmondani,
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hogy„Nézze,önaztállította,hogyX,aköltségvetésihivatal(CongressionalBudgetOffice)szerintazonbanaznemfelelmeg
avalóságnak”.
Ebbenatémábanamásikfontoshangsúlyozandó,hogyaközgazdászokvégülhasznosnakbizonyulóéskomolyhatássalbíró
munkájátapolitikairendszerkezdetbenkülönféleokokmiattvisszautasítja.Haazonbanaszakemberekfolytatjákaháttérmunkát,ésjóterveketkészítenek,példáulazadórendszervagyatársadalombiztosításirendszerreformjához,akkor–mivel
apolitikusokfigyelmeazilyentémákraidőszakos–előfordulhat,hogykeddenhirtelenúgydöntenek,hogyszerdáramégis
kellegyadóreform-tervezet,ésakkoregyszerűenleemelikapolcrólamárkidolgozottterveket.Úgyhogyszerintemnagyon
sokjótlehettenniaháttérbendolgozva,majdamikormegfelelőazidő,akkorelőlehetvenniazelkészültmunkát.Haaszakmanemkészítjóelemzéseketaddig,amígnemfigyelnekrá,akkorcsakféligkész,rossztervekállnakmajdrendelkezésre
amikorapolitikusoknakszükségükleszrájuk,amelyekbőlaztáncsakrosszszakpolitikaidöntésekszülethetnek.Ezértszép
csendben,aháttérbendolgozvarendesenkellvégezniamunkánkat,ésvárnikellamegfelelőidőt,mertígyakövetkező,
sürgősválaszlépéstigénylőeseményremárkészenállhatamegfelelőválasz.
– Említette, hogy a kormányzaton belül sokan egyetértenek bizonyos „igazságokkal”, de úgy vélik, hogy azokat politikailag lehetetlen véghezvinni. Amikor az újságokban ezekre az igazságokra utalnak, akkor azok gyakran a szociális ellátásokra vonatkozó társadalombiztosítási reformhoz, azaz a nyugdíjrendszerhez és egészségügyi politikához kapcsolódnak.
Van-e valamilyen szilárd meggyőződése arra vonatkozóan, hogy az Egyesült Államoknak mit kellene tennie az elkövetkező évtizedben, és hogy például a társadalombiztosítási reformot további vitára kell-e bocsátani vagy sem?
–Véleményemszerintegysorjótervvelésötlettelálltakmárelőakülönbözőbizottságokszakemberei,amelyeketapolitikusokaztánannakrendjeésmódjaszerintfigyelmenkívülhagytak.Szeretnémkettéválasztanianyugdíjrendszert(atársadalombiztosításirendszert)ésazegészségügyiellátórendszert.
Atársadalombiztosításirendszertvalójábanviszonylagkiserőfeszítésseltartósanfizetőképessélehetnetenni.Itt-ottigazítanikellenerajta:anyugdíjkorhatártfokozatosanavárhatóélettartamhozkelleneigazítani,ésújrakellenekalibrálniajuttatásokkiszámítását,hogyaztükrözzeajövedelemnövekedést.Éstalánnémilegnövelnilehetneahozzájárulásokmértékétis.
Ezekkorábbanmáralaposanmegvitatottelképzelések,amelyekmegvalósításanemigényelnetúlnagymódosítástatársadalombiztosításirendszerben,mégis,szerintemegyensúlybatudnáhozniazt.Remélem,hogyhaareformokatvégrehajtják,
azzalarendszertermészeténélfogvaképesleszazönkorrekcióra.Elsőévesegyetemistakéntmegtanuljuk,hogyafelosztókirovónyugdíjrendszerolyanjárulékotbiztosíthat,amelynagyjábólkövetiajövedelemésanépességegyüttesnövekedését.
Ezértaztánolyanrendszerrevanszükség,amelymagaindexáljaajárulékokat.Mindennekaszínfalakmögöttkellenetörténnie,hogynelegyenbelőleminden20-30évbenóriásipolitikaicsatározás.Úgyvélem,hogyegészjóesélyünkvanmegoldani
eztaproblémát,mivelmagaaproblémanemannyiranagy,mintazeurópaiországokban,aholesetenkéntóriásiváltozásokravanszükség.
Aköltségvetésszempontjábólamásiknagyproblématermészetesenazegészségbiztosításirendszer,azazazidőseketsegítő
MedicareésazalacsonyjövedelműekérdekébenbevezetettMedicaid.Errőlsokkalnehezebbbármitisjósolni,részbenazért,
mert épp a közelmúltban került bevezetésre az a nagy reform, amit a republikánusok Obamacare néven emlegetnek. Ez
gyökeresenmegváltoztattaarendszert.Ezértelőrejelezniarendszerköltségeitmégbizonytalanabb,mintáltalában,mivel
azegészstruktúramostvanátalakulóban.(Feltéve,hogyazjórésztegybenmarad,ahogyazsejtésemszerinttörténnifog.
BárarepublikánusoknagyonszeretnekpanaszkodniazObamacare-relkapcsolatban,demégsemmilyenelfogadhatóalternatívátnemkínáltakarraazesetre,haőknyerikaválasztásokat,ésezértgyanítom,hogyméghanyernekis,akkorsemódosítanánakrajtasokat.)Ettőlfüggetlenülnemkérdés,hogyvalamittennikellarendszerkiigazításaérdekébenazöregedő
népesség és az azzal járó robbanásszerű költségnövekedés kompenzálása miatt. Valamit tenni kell, mert a nemzedékek
közöttiigazságosságmegköveteli,hogyarendszernevegyeneltúlsokatafiataloktólazért,hogykilehessenfizetniazidősebbgenerációkésszerűtlenkiadásait.
Úgyvélem,hogyamígnemláthatóvilágosabban,hogyanműködikazújrendszer,addignagyonnehézegyértelműenállást
foglalniakérdésben,hogymilyenmódonkelleneváltoztatnirajta.Némireményreadokot,hogyegyesbevezetettreformok
ésazáltalukfinanszírozottbizonyospróbálkozásokegyértelművéteszikazelőttünkállólehetőségeket.Véleményemszerint
azObamacareprogrammalkapcsolatbanazegyikleginkábbalábecsülttényaz,hogyrengetegkutatás,fejlesztéséskísérletezésállmögötte,amifontosrészearendszerműködésének,hogyelőrelehessenlépni.Ezértremélem,hogyareformok
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alábecsültésigazábólnyilvánosansohamegnemvitatottrészeiútmutatásulszolgálnakmajdaszükségesköltségcsökkentésekvégrehajtásához,éskörvonalazzákazokataszükségesintézkedéseket,amelyekaleghatásosabbaklesznek,ésalegkevesebbfájdalommaljárnakmajd.
– Figyelemmel kíséri az euro jelenlegi válságát? Van valami, amit ezzel kapcsolatban meg szeretne osztani velünk?
– A képernyőre tapadva követem az eseményeket. Örülök, hogy nem nekem kell irányítanom azt a munkát, amely az
euroövezetiválságkezelhetetlennéválásátigyekszikmegelőzni.Elégkomolyproblémárólvanszó.Ahogyaztmindenközgazdász tudja, az eurozóna jelenlegi tagállamai közel sem alkotnak optimális valutaövezetet. És, hogy ezek az országok meg
tudnak-eegyezni…nos,szépkísérletleszazoptimálisvalutaövezetekelméleténekteszteléséhez.Nemvagyokigazánoptimista azzal kapcsolatban, hogy ez az egész jó véget ér-e majd, de mindenesetre a számítógépem képernyőjén követem
továbbafejleményeket.
– Hogyan látja ön a válságra adott amerikai politikai választ? Konkrétan, ön szerint a megvalósított bankmentő csomag
végül jó politikai döntésnek bizonyult? A 2009-es ösztönző csomagot esetleg jobban elő lehetett volna készíteni? Van-e jó
szakpolitikai megoldás az amerikai ingatlanárverezési (foreclosure) válságra? Mennyire fontos a talpra álláshoz az ingatlanpiac?
–AválságraadottválaszengemleginkábbRooseveltNewDealjéreemlékeztet,amikorazelnök„lankadatlankísérletezést”
ígért.Aközgazdaságtan,különösenamakroökonómianemafizikáhozhasonlótudomány,aholmindannyianegyettudunk
érteniabban,hogypontosanmiahelyesteendő.Tekintettelaválságmértékére,szerintembölcsdöntés,hakülönböződolgokkalkísérletezünk,ahelyett,hogyegyetlentévedhetetlennekhittmódszertvinnénkvégigkövetkezetesen,amelyrőlaztán
esetlegkiderül,hogyaproblémamegoldásahelyettcsakmégnagyobbgondotokoz.Ezértvéleményemszerintmégutólag
isnehézlenneegyetértésrejutniabban,hogymelyintézkedésekkombinációjaeredményeztevolnaalegjobbmegoldást.
Úgygondolom,hogyvalójábanazésszerűenelvárhatólegjobbutatkövettékakkor,amikorakülönféleszakpolitikákkalkezdtekelkísérletezni.Jómagama Krugman ésDeLongnevévelfémjelzetttáborbatartozom,akikszerintegynagyobbéssokrétűbbösztönzőcsomageredményesebbésmegfelelőbblehetettvolna,deaztisbekelllátni,hogyvalószínűleglehetetlenlett
volnaaKongresszusonbárminagyobbléptékűcsomagotkeresztülvinni,mintamiakormányzatnakakkoréppsikerült.Úgyhogybármitisgondolunkarról,hogymivoltazideáliscsomag,apolitika–ahogyamondástartja–alehetőségekművészete,ésvéleményemszerintapolitikusokkorlátaikhozképestelégmessziremerészkedtek.
Hosszúévektávlatábólvisszatekintveaztmondanám,hogytalánazvoltahiba,hogypárellenzékiszenátusiszavazatérta
csomagszerkezetétjelentősenmódosították.Ademokratakormányborzasztóanszerettevolna,halegalábbnéhányrepublikánusamentőcsomagmelléáll,ésígyvégülháromrepublikánusszavazatértacsomagotúgymódosították,hogyakiadások
növelésehelyettnagyobbhangsúlytkaptakazadócsökkentések.Úgygondolom,hogysokigazságvanabbanarégikeynesi
érvelésben,melyszerintakiadásoknövelésenagyobbösztönzőerővelbírazadócsökkentésnél,különösenamostaniválsághozhasonlóidőszakokban,mertelőfordulhat,hogyazadócsökkentésbőlszármazóbevételnövekedéstazemberekmegtakarítják.Visszatekintveszerintemazokis,akikúgygondolták,hogyjelentőspolitikaihozadékalesz,hasikerülnéhányrepublikánust megnyerni a mentőcsomagnak, mára már belátták, hogy ez nem egészen így történt. Szerintem a politikában ma
senkisemgondoljaúgy,hogyarepublikánusokténylegesentámogattákagazdaságélénkítőcsomagot,méghaközülükhármanmegisszavaztákazt.Ezértúgyvélem,hogyokosabblettvolnanemváltoztatniacsomagonazértaháromszavazatért
–deperszenagyonnehézvalósidőbentudniaválaszokatazilyenpolitikaigazdaságtanhozkapcsolódóproblémákra.
– Hogyan látja a lakáspiaci problémát és a jelzáloghitelesek megmentésének kérdését?
Úgygondolom,hogymárvégreelértükamélypontot,ésmostantólalakáspiacszéplassantalprafogállni.Rengetegkölcsönügylet félrevezetésen alapult, és azoknak, akik ilyen jelzáloghiteleket vettek fel, sosem volt valós lehetőségük arra, hogy
valahaisvisszatudjákfizetniapénzt.Vannakazonbanolyanhatáronlevőemberek,akikértvalamiveltöbbetlehetettvolna
tenni:valamennyiveltöbbembermaradhatottvolnaasajátházában,hacsökkentikatartozásuknagyságát,vagyvalamilyen
gyors intézkedéssel segítenek rajtuk. Úgy vélem azonban, hogy nagyon sok ember számára, akik rossz jelzálogügyleteket
kötötték,tulajdonképpennincsremény,ésnemfeltétlenüllehetettvolnajobberedménytelérniazzal,hameghosszabbítják
abizonytalanságidőszakátúgy,hogysenkinemtudjamileszavégeredmény.
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Hiszem,hogyhaeltudunktekinteniapolitikaigazdaságtanimegfontolásoktól,akkorateljesítőképességükhatáráhozközeli
emberektőketartozásainakjelentősebbmértékűcsökkentésetalánjobbszakpolitikáteredményezettvolna,mintamivégül
megvalósult.Igaz,hogyvalamennyireénisrésztvettemafolyamatokban,bárnemvoltamdöntéshozó,viszontnagyjából
tudtam,hogyalakásmentőcsomagokkalkapcsolatosbelsővitákbanmitörténik.Acsomagokstruktúrájátúgyalakítottákki,
hogyolyanemberekensegítsen,akiktulajdonképpenvédhetődöntésekethoztak,viszontezekavártnálrosszabberedménynyel zárultak, például az ingatlanárak változása miatt. Ők felelősségteljes emberek voltak, akik fizették a havi törlesztőrészleteket,ésakiketténylegmindenkimegakarnamenteni.Viszonteléggénagyvonalúnakkellenelenniannakmeghatározásában,hogykitartozhatebbeacsoportba.Úgyvélem,hogyakormányzattalánottszámítottaelmagát,illetveottérte
meglepetés,hogyavártnáljóvalkevesebbembervoltafelelősviselkedéshatárán.Egyeselemzőkúgyvélekedtek,ésszerintemugyanígygondoltákaprogramotmegtervezőszakemberekisapénzügyminisztériumban(Treasury),hogyottvoltezen
emberekóriásicsoportja,akikpontahatáronvoltak,éscsaknagyonkishányaduknállehetettazmondani,hogyfelelőtlenül
ésostobánmentekbeleakölcsönügyletekbe.
Szerintemrészbenazokoztaakormányzatiprogramoksikertelenségétanagyváltozásokelőidézésében,hogyeleveafelelős
viselkedéshatáránakközelébenlévőembereksegítésétcélozta.Ígyvégülazderültki,hogyhaténylegjelentőseredményeketakartunkvolnaelérni,akkoregycsomóolyanembertismegkellettvolnamenteni,akiknekadöntéseitmárakkoribanis
elégnehézlettvolnamegvédeni.Ezmárapolitikaigazdaságtanhatáraitfeszegeti,mivelebbenazesetbennagyaveszélye
annak,hogymindezúgytűnik,minthaazállamrengetegközpénzthasználnafelolyanemberekmegsegítésére,akiknagyobb
házatvettek,mintamitmegengedhettekvolna,vagylecseréltékautójukategyszebbre,holottinkábbjobblettvolnamegtartaniarégijárművüket.Ezértaztánelégegyértelműésjólláthatópolitikaihatárvonaljöttlétre,amelymegakadályozta,
hogyolyanembereketmentsenekmeg,akiknekazérdekébenesetleglehetettvolnamakroökonómiaiszempontbólérvelni,
mindennekapolitikaikövetkezményeiazonbanmeglehetősenmérgezőenhatottakvolna.
– Ezzel el is érkeztünk az utolsó kérdéshez. Gondolja, hogy sokan felelőtlenek voltak? Az USA-ban volt-e fenntarthatatlan
fogyasztási boom a 2000-es évek elején vagy még az 1990-es években?
– Szerintem egyértelműen igen. Írtam egy tanulmányt, amelyben megpróbáltam szétválasztani az amerikai háztartások
megtakarításirátájánakváltozásátháromváltozómentén,egészenaz1960-asévekigvisszamenőleg.Aháromváltozóahitel
elérhetősége,amunkanélküliségivárakozások(ezzelpróbáltammegragadniazóvatosságimotívumot:amikorazemberek
tartanakattól,hogyelvesztikamunkájukat,akkortöbbpénzttakarítanakmeg),valamintaklasszikusvagyonhatás(avagyon
növekedésévelazembereknemérzikszükségét,hogyolyansokattakarítsanakmeg,amikorviszontcsökkenavagyonuk,
akkortöbbetmegtakarítanak).Ezazempirikusvizsgálataztsugallja,hogya2000-esévekközepén,2003–2007közöttalacsonyabb volt a megtakarítási ráta, mint amekkora egyébként lett volna az egyre könnyebben hozzáférhető hitelek miatt.
Amegtakarításirátamintegy2százalékponttalvoltalacsonyabb.Haehheznemtársultvolnaazatúlzotthitelteremtés,amit
tapasztaltunk,hanemegynagyjábólnormálüteműhitelteremtésmellettpárszázalékponttalmagasabblettvolnaamegtakarításiráta.Úgyvélem,hamérsékeltebbütembenbővültvolnaahitelezés,akkornemkövetkezikbeaválság.
Ezértvéleményemszerintvoltegynemreálisfogyasztásiboomabbanazértelemben,hogynemvoltakreálisakavárakozásokajövedelmekjövőbenialakulásávalkapcsolatban.Ezegyklasszikusbuborékvolt.Véleményemszerintaszakmaegyik
óriásikudarca,hogyaközgazdászokteljesenelhittékaztazideológiát,amelyszerintvagynincsenekbuborékok,vagysoha
nemlehetészrevenniakialakulóbuborékot.Szerintemvalójábannemolyannehézmegmondani,amikoréppkialakulóban
vanegybuborék,haazembermagahiszabban,hogyeztmeglehetállapítani.Havalakiazonbanabbanhisz,hogyezlehetetlen,akkormegfogjatalálniamegfelelőokokat,hogyelutasítsaafelsorakoztatottbizonyítékokat.
Még2004januárjábanadtamelőaFedtudományostanácsadóiértekezleténazingatlanvagyonhatásárólkészülttanulmányomat.BírálómBob Shillervolt,akimondottpárkedvesetazelhangzottakról,deaztánazttette,amiremindenkiszámított,
azazelőadtaasajátnézeteitazamerikaigazdaságakkoriállapotáról.2004januárjábanBobShillerarrafigyelmeztetett,hogy
egynövekvőingatlanpiacibuborékkoraifázisábanvagyunk,ésezértaFednekvalamittenniekelleneazügyben.Akkoriban
Ned Gramlich voltaFedelnöke,ésmegpróbáltameggyőzniakollégáitarról,hogyasubprimehitelezésiágazategyrefelelőtlenebbmagatartásttanúsít.Azigazgatótanácsésaközgazdászszakmaazonbanalapvetőenfigyelmenkívülhagyta–avéleményem szerint – igen meggyőző bizonyítékokat, mivel nem akarták elhinni, hogy Bob Shiller képes lenne megállapítani,
hogyegybuborékközepénvagyunk.Mindezannakellenéretörtént,hogyBobShillermégegy1996decemberébentartott
korábbitudományostanácsadóiértekezletkeretébenaFedigazgatótanácsaelőtttettnyilatkozatábanarrafigyelmeztetett,
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hogyarészvénypiaconbuborékvankialakulóban.Szóvalelégjóeredményeketmutathatfel.Szerintem,haazembernyitottabb arra, hogy valóban kimutatható a buborék, és hajlandó megvizsgálni a különféle rendelkezésre álló bizonyítékokat,
akkormagaafelismeréskönnyebbfeladat,minthaabbólindulunkki,hogymindezlehetetlen,ésezértarraakövetkeztetésrejutunk,hogyigazábólsosemlehettudni.Szerintemcsakmáshozzáállásra,nempedigradikálisanújeszközök,módszerek
kifejlesztésérevanszükség.
Úgyvélem,hogyBobShillerésNedGramlichazérttudtákmárkoraifázisábanfelismerniazingatlanpiacibuborékot,mert
hajlandók voltak mindenféle bizonyítékot megvizsgálni, nem csak például az árfolyam-osztalék arányát vagy néhány
aggregáltstatisztikát.
Azóta már mindannyian olvashattunk az újságokban az őrült ingatlanügynökökről, akik érettségi nélkül évi 200–400 ezer
dollártkerestekazzal,hogyolyanokraerőltettékráajelzáloghiteleket,akikmégösszeadnivagyszoroznisetudtak.Haaz
emberhajlandónyitottszemmeljárniésfigyelniazilyenbuborékokkialakulásárautalójelenségekre,vagyegyszerűencsak
hajlandóamegfelelőmikroadatokalakulásátfolyamatosankövetni,akkorszerintemkönnyebbenfelfedezhetőkezekajelek,
mintharögtönazzalkezdjük,hogyabuborékcsakakkorvehetőészre,haazárfolyam-nyereséghányadosmeghaladvalamilyentörténelmiértéket.Mivelilyenadatokcsakkorlátozottanállnakrendelkezésre,nemislehetmegmondani,hogyvalójábanvan-ebuborékvagynincs.Akkorviszontbiztosanbuborékrólbeszélünk,amikorakorábbanfodrászkéntdolgozó,érettségivelnemrendelkezőemberekévi600ezerdollártkeresnekjelzáloghitelekértékesítésével,ésmunkanélküli,bevételekés
vagyontárgyaknélküliemberekképesekfélmilliódollárosházakatmegvenni.Ezbuborék!Éseztnemisolyannehézfelismerni.Véleményemszerintazonbanarravanszükség,hogyamakrogazdaságiszakmanyitottlegyenazilyentípusúbizonyítékokra,ésnecsakazaggregáltstatisztikaiadatokrakoncentráljon.
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bocsátások alakulása a kelet-közép-európai régióban a
Lehman-csődóta
P.KissGábor−SzemereRóbert(2009):Almátkörtével?Mérlegenavisegrádiországokállamikiadása
Simon Béla (2009): A készpénz szerepe a vállalati gazdálkodásban−holmagasaházipénztár-állomány?
III. év folyam 3. szám (2008. december)
Vonnák Balázs (2009): Kockázatiprémium-sokkok, monetáris politika és árfolyam-begyűrűzés kis, nyitott országokban
IV. évfolyam 3. szám (2009. október)

FischerÉva(2008):Pénzügyiintegrációkihívásaiakelet-közép-európairégióban
Koroknai Péter (2008): Mag yarország külföldi tartozása
nemzetköziösszehasonlításban

Balogh Csaba (2009): Az MNB-kötvény szerepe a hazai Odor ánRita−SisakBal ázs(2008):Amagyargazdaságkészpénzügyipiacokon.Miazösszefüggésamagaskötvényállo- pénzigénye−továbbraisolajozottanműködikarejtettgazmány, a banki hitelezés és az állampapír-piaci kereslet daság?
között?
Reppa Zoltán (2008): Kamatvárakozások és a hozamgörbét
Holló Dániel (2009): Kockázatalakulás a lakossági jelzálog- befolyásolómakrogazdaságisokkok
hitelekpiacán
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SzücsAdrien(2008):Érmelesza200forintoscímlet
III. év folyam 2. szám (2008. szeptember)

KarvalitsFerenc(2008):Monetárispolitikaikihívások−globálisperspektívaésamagyarországihelyzet

Zsámboki Bal ázs (2007): A pénzügyi szabályozás hatása a
bankitőkekövetelményekciklikusságáraésapénzügyistabilitásra
II. év folyam 1. szám (2007. június)

BalásTamás−MóréCsaba(2007):MilyenahazaibankoklikDávidSándor(2008):Azegységeseuropénzforgalmitérség, viditásisokktűrőképessége?
aSEPA
Gál Péter (2007): Kedvezőtlen beruházások − növekedési
HomolyaDániel−SzigelGábor(2008):Önkormányzatihite- kockázatok?
lezés−kockázatokésbankiviselkedés
KissM.Norbert−PintérKlár a(2007):HogyanhatnakegyJuhászRék a(2008):Optimálisinflációésazinflációscélmér- másraamakrogazdaságiinformációk,adevizapiacitranzaktéke:Nemzetközitapasztalatokésmagyarországiszempont- ciókésazárfolyam?
ok
KomáromiAndr ás(2007):Amonetárisbázishatásaapénzmennyiségekre−Van-einformációtartalmaajegybankpénz
III. év folyam 1. szám (2008. április)
mennyiségének?
Hornok Cecília−Jakab M. Zoltán−P. Kiss Gábor (2008):
Tüköráltalhomályosan:fiskálisexpanzióésmakrogazdasági I. év folyam 2. szám (2006. december)
folyamatok,2001−2006
Gábriel Péter−Pintér Klár a (2006): Kinek higgyünk? Az
KomáromiAndr ás(2008):Akülsőforrásbevonásszerkeze- elemzőivárkozásokésahozamgörbeinformációtartalmának
te:Kell-efélnünkazadóssággalvalófinanszírozástól?
elemzése
Krekó Judit−P. Kiss Gábor (2008): Adóelkerülés és adóváltoztatásokMagyarországon

Gábriel Péter−Reiff Ádám (2006): Az áfakulcsok változásánakhatásaafogyasztóiár-indexre

NagyMárton−SzabóE.Viktor(2008):Azamerikaimásodrendű jelzáloghitel-piaci válság és hatásai a magyar bankrendszerre

GerebenÁron−KissM.Norbert(2006):Pillantásabankközi
forint/eurokereskedéssajátosságaira

Jak abM.Zoltán(2006):AglobálisegyensúlytalanságokkorPálesJudit−VargaLór ánt(2008):Amagyarpénzügyipiacok rekciójánakmagyarvetületei
likviditásánakalakulása−mitmutatazMNBújaggregáltpia
cilikviditásiindexe?
RezessyAndr ás(2006):Aközéptávúinflációscélkitűzésének
szempontjai
II. év folyam, 2. szám (2007. november)

Szépl aki Valéria (2006): A hazai fizetésképtelenségi szabáCsermely Ágnes−Rezessy Andr ás (2007): Kamatsimítás az lyozásreformjánakpénzügyistabilitásivonatkozásai
elméletbenésagyakorlatban
I. év folyam 1. szám (2006. június)

Delik átAnna(2007):Apénzügyipiacokszerepeamonetáris
politikában
BodnárKatalin(2006):Ahazaikis-ésközépvállalatokárfolyamkitettségének vizsgálata kérdőíves felmérés eredméHollóDániel(2007):Háztartásieladósodottságéspénzügyi nyeialapján
stabilitás,félnünkkellene?
CsávásCsaba−VargaLór ánt(2006):Akülföldiekdeviza-és
SántaLívia(2007):Ajegybankokszerepeaválságkezelésben államkötvény-piacikereskedésénekfőbbjellemzői
−hogyansegítikeztaválságszimulációsgyakorlatok?
Holló Dániel−Nagy Márton (2006): Bankrendszeri hatéTóth Máté Barnabás (2007): Monetáris politikai szabályok konyságvizsgálataazEurópaiUnióban
ésajegybankicélfüggvénynormatívmegközelítésben
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KissGergely(2006):Gyorshitelnövekedés:egyensúlyifelzárkózásvagykockázatoseladósodás?
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Párk ányiBal ázs(2006):Tényekéstalányok:AfiskáliskiigazításokmakrogazdaságihatásaiMagyarországon

A Magyar Nemzeti Bank kiadványai

AMagyarNemzetiBankvalamennyigazdasági,pénzügyikiadványaletölthetőazMNBhonlapjáról.Akiadványok2009-től
csakelektronikusformábanjelennekmeg:http://www.mnb.hu/Kiadvanyok.

Tanulmányok
MNB-szemle / MNB Bulletin
http://www.mnb.hu/Kiadvanyok/mnbhu_mnbszemle
http://www.mnb.hu/Kiadvanyok/mnbhu_mnbszemle/mnbhu_szemle_cikkek
Magyarulésangolul,éventehárom-négyalkalommal.
Akiadványbanmegjelenőrövidcikkekcéljaaz,hogyközérthetőformában,rendszeresentájékoztassákaszakmaiésaszélesebbközvéleménytagazdaságbanvégbemenőfolyamatokról,aktuáliskérdésekrőlésajegybankikutatómunkaközérdeklődésreszámottartóeredményeiről.Akiadványelsősorbanazüzletiszféraszereplőinek,egyetemioktatóknakéshallgatóknak,elemzőknekésamásjegybankokban,nemzetköziintézményekbendolgozóknakazérdeklődéséretarthatszámot.
MNB-tanulmányok / MNB Occassional Papers
http://www.mnb.hu/Kiadvanyok/mnbhu_mnbtanulmanyok
Magyarulés/vagyangolul,rendszertelen.
AsorozatbanaMagyarNemzetiBankmonetárisdöntéshozataláhozkapcsolódóközgazdaságielemzésekkerülneknyilvánosságra. A sorozat célja a monetáris politika átláthatóságának növelése. A tanulmányok jellemzően alkalmazott, gyakorlati
jellegűkutatásokeredményeitmutatjákbe,ismertetikazelőrejelzésitevékenységtechnikairészleteit,ésközzéteszikadöntés-előkészítéssoránfelmerülőközgazdaságikérdéseketis.
MNB Working Papers (MNB-füzetek)
http://www.mnb.hu/Kiadvanyok/mnbhu_mnbfuzetek
Csakangolul,rendszertelen.
Akiadványsorozatajegybankbankészültelemzésiéskutatásimunkákeredményeittartalmazza.Asorozatbanmegjelenő
tanulmányokelsősorbanazakadémiai,jegybankiésegyébkutatókérdeklődéséretarthatnakszámot,éscéljuk,hogyazolvasókatolyanészrevételekreösztönözzék,amelyeketaszerzőkfelhasználhatnaktovábbikutatásaikban.

Rendszeresen megjelenő kiadványok
Jelentés az infláció alakulásáról / Quarterly report on inflation
Magyarulésangolul,éventenégyalkalommal.
Jelentés a pénzügyi stabilitásról / Report on financial stability
Magyarulésangolul,éventekétalkalommal.
Jelentés a fizetési rendszerről / Report on payment systems
Magyarulésangolul,éventeegyalkalommal.
Éves jelentés: A Magyar Nemzeti Bank adott évről szóló üzleti jelentése és beszámolója / Annual report: Business report
and financial statements of the Magyar Nemzeti Bank
Magyarulésangolul,éventeegyalkalommal.
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Féléves jelentés: Beszámoló az MNB adott félévi tevékenységéről
Csakmagyarul,éventeegyalkalommal.
Időközi jelentés: Beszámoló az MNB adott negyedévi tevékenységéről
Csakmagyarul,éventekétalkalommal.
Elemzés a konvergenciafolyamatokról / Analysis of the convergence process
Magyarulésangolul,évente-kétévente.
Hitelezési folyamtok / Trends in lending
Magyarulésangolul,éventenégyalkalommal.
Elemzés az államháztartásról / Public finance review
Magyarulésangolul,éventehárom-négyalkalommal.
Ajegybankalkalmankéntafelsoroltakonkívülikiadványokatismegjelentet.
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