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SZERKESZTŐI ELŐSZÓ 

 

A Gazdaságmodellezési Társaság kétévente rendezi meg szakértői konferenciáját. A XV. 
Gazdaságmodellezési Szakértői Konferenciára ismerős helyszínen, a budafoki Vojnovich-
Huszár villában kerül sor 2018. június 14-én. A szervezők most először vállalták azt, hogy a 
konferencia időpontjával egyidejűleg megjelentetik és a résztvevők kezébe adják az el-
hangzó tanulmányok írásos változatát. 14 előadás szerzői éltek ezzel a lehetőséggel.  

A konferencia kiadvány jól tükrözi a Társaság tagjainak sokszínű, szerteágazó érdek-
lődését, amely a feldolgozott témákban nyilvánul meg. Összeköti viszont a tanulmányokat 
a modellezési szemléletű megközelítés és az ehhez tartozó változatos módszertan. Elmé-
leti és alkalmazási típusú tanulmányok egyaránt helyet kaptak a kötetben.  

A beküldött előadásokat a szerzők ábécé sorrendjében közöljük. Köszönet illeti Bes-
senyei Istvánt, Cserháti Ilonát, Forgó Ferencet és Szép Katalint, akik az olvasószerkesz-
tésben működtek közre.  

 

Budapest, 2018. június 12. 
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CSATÓ LÁSZLÓ 

A csalásbiztosságot sértő szabályok a sportban 

 

Kivonat 

Egy sportverseny csalásbiztos, ha nem fordulhat elő olyan állapot, ahol egy játékos jobban 
jár számára rosszabb (kisebb erőfeszítéssel elérhető) eredmény bekövetkezése esetén. Az 
előadásban olyan, a gyakorlatból vett szabályok mellett alkalmazható manipulációs straté-
giákat tárgyalunk, melyek révén egy versenyző biztosan – tehát nem csak várható érték-
ben – előnyösebb helyzetbe kerül. Megmutatjuk, hogy az egymást követő csoportköröket 
tartalmazó bajnokságok nem teljesítik a csalásbiztosság követelményét, amennyiben a 
későbbi csoportkörökben korábban játszott mérkőzések eredményei is számítanak. Bizo-
nyítjuk az UEFA Bajnokok Ligája elmúlt három szezonban használt kvalifikációs szabályai-
nak manipulálhatóságát. Ismertetünk egy olyan labdarúgó-mérkőzést, ahol mindkét csapat 
a döntetlenben volt érdekelt, különben mindketten kiestek volna. Mindegyik esetben javas-
latot teszünk egy olyan, az eredetihez minél közelebb álló mechanizmusra, mely kizárja a 
manipuláció lehetőségét. 

1  Bevezetés 

A társadalmi választások elméletének nevezetes eredménye a Gibbard–Satterthwaite tétel: 
minden jól viselkedő, diktátormentes társadalmi választási függvény manipulálható, azaz 
található olyan szavazó, aki számára kedvezőbb eredményt érhet el, ha hazudik valós 
preferenciáiról (Gibbard, 1973; Satterthwaite, 1975; magyarul Tasnádi, 2014). Más szavak-
kal, a mechanizmus nem ösztönzés kompatibilis. A fogalmat azóta számos területen alkal-
mazták. Tasnádi (2008) eredménye szerint például az 1990 és 2010 közötti magyar or-
szággyűlési választásokon egy pártkoalíció számára hátrányos lehetett a tagjaira leadott 
több szavazat. Kóczy és Strobel (2009) azt mutatta meg, hogy a tudománymetriában 
használt invariáns módszer manipulálható, egy folyóirat más újságokra történő pótlólagos 
hivatkozásokkal képes lehet növelni reputációját. Csató (2017b) a monotonitás teljesülését 
vizsgálta olyan bírálati rendszerekben, ahol két, nagymértékben különböző vélemény ese-
tén szükségessé válik egy harmadik értékelés. 



6 

A sportbajnokságok eredményét ugyancsak rangsorolási szabályok határozzák meg 
a játékosok közötti stratégiai interakciók kimenetelének függvényében. Természetesnek 
tűnő elvárás, hogy ezek csalásbiztosak legyenek, tehát egy játékos a jobb teljesítménye 
ellenére ne kerülhessen hátrányba, illetve megfordítva, rosszabb eredmények révén ne 
érhessen el garantáltan kedvezőbb végső pozíciót. Noha a cikkben tárgyalt, a valós életből 
vett szabályok esetén a manipulációra alkalmas szituáció előfordulásának többnyire cse-
kély a valószínűsége – ha nem így lenne, akkor nagy valószínűséggel már bekövetkezett 
volna egy olyan botrányos esemény, amely a módszer felülvizsgálatára készteti a döntés-
hozókat – ez elméleti szempontból nem csökkenti a csalásbiztosság axiómájának fontos-
ságát. 

Több játékelméleti tanulmány foglalkozott azzal a problémával, hogy egy szándékos 
vereséggel növelhető lehet a bajnokság megnyerésének valószínűsége (Pauly, 2014; 
Vong, 2017). Kendall és Lenten (2017) olyan sporteseményeket mutat be, ahol a szabá-
lyok megváltoztatása nem szándékolt következményekkel járt. Itt a manipuláció egy szű-
kebb értelmezésével foglalkozunk, amikor egy csapat biztosan, minden körülmények között 
jobban jár a gyengébb teljesítménnyel, a később lejátszandó mérkőzések bizonytalanságát 
teljes egészében kihagyjuk a vizsgálatból. Valószínűleg az első ilyen tanulmány Dagaev és 
Sonin (2017) cikke, ahol a szerzők a párhuzamos egyenes kieséses és körmérkőzéses 
rendszerben zajló bajnokságok ösztönzés kompatibilitásának kérdését vizsgálják. Jelen 
cikk 3. fejezetében bővebben is kitérünk fő eredményükre. A sportbajnokságok csalásbiz-
tosságának kérdését magyar nyelven Csató és Petróczy (2018) tárgyalja. 

A tanulmány mindhárom fejezete valós vagy fiktív példára épül, amely egy sportban 
alkalmazott rangsorolási szabály manipulálhatóságát illusztrálja. A 2. fejezet teljes egészé-
ben a saját hozzájárulásunk, a modellt Csató (2018c) tartalmazza. A 3. fejezetben bemuta-
tott esetet mi találtuk Dagaev és Sonin (2017) cikke nyomán, az elméleti hátteret Csató 
(2018d) vázolja. A 4. fejezetben tárgyalt mérkőzést a Kendall és Lenten (2017) tanulmány 
befejezése említette, a furcsa szituáció lehetőségét megengedő feltételek feltárása folya-
matban van. 

2  Egymást követő csoportköröket tartalmazó tornák 

A 11. férfi kézilabda Európa-bajnokságot 2014. január 12. és 26. között Dániában rendez-
ték meg. A 16 résztvevő válogatottat négy négyes csoportba osztották, melyekből az első 
három csapat jutott tovább a középdöntő két hatos csoportjába. A továbbjutók egymás 
elleni mérkőzéseik eredményét továbbvitték a középdöntőbe, ezért arra voltak ösztönözve, 
hogy olyan válogatottakkal szerepeljenek együtt a második körben, amelyek ellen minél 
jobb eredményt értek el. 

A csoportkör és a középdöntő csoportjaiban is lexikografikus elven rangsorolták a 
csapatokat, sorrendben a következő szempontok alapján (EHF, 2014a, 9. paragrafus): 
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1. Több szerzett pont (2 jár a győzelemért, 1 a döntetlenért, 0 a vereségért); 

2. Több szerzett pont az azonos pontszámmal álló csapatok között lejátszott mér-
kőzéseken; 

3. Nagyobb gólkülönbség az azonos pontszámmal álló csapatok között lejátszott 
mérkőzéseken; 

4. Több gól az azonos pontszámmal álló csapatok között lejátszott mérkőzéseken; 

5. Nagyobb gólkülönbség az összes csoportmérkőzésen; 

6. Több gól az összes csoportmérkőzésen; 

7. Sorsolás. 

1. táblázat   A 2014-es férfi kézilabda-Európa-bajnokság C csoportja az utolsó játéknap 
előtt 

Helyezés Csapat G+ G- Gk Pont 

1 Franciaország 63 55 +8 4 

2 Szerbia 45 46 -1 2 

3 Oroszország 55 60 -5 2 

4 Lengyelország 46 48 -2 0 

G+: szerzett gólok, G-: kapott gólok, Gk: gólkülönbség. 
Az első három csapat jut tovább a középdöntőbe, egymás elleni eredményeiket magukkal viszik. 

Forrás: saját szerkesztés 

A C csoport négy résztvevője Franciaország, Lengyelország, Oroszország és Szerbia 
volt. Az első négy mérkőzésen Franciaország legyőzte Lengyelországot és Oroszországot, 
Szerbia 20-19-re nyert Lengyelország, míg Oroszország 27-25-re Szerbia ellen. A csoport 
állása az utolsó, 2014. január 17-i játéknap előtt az 1. táblázatban látható. 

Vizsgáljuk meg a lengyel csapat helyzetét a 18.00-kor kezdődő Oroszország elleni 
mérkőzést megelőzően. X ≥ 1 gólos győzelem esetén biztosan továbbjutnak, mert vagy 
megelőzik Oroszországot (ha Szerbia legalább döntetlent játszik Franciaország ellen a 
20.15-kor kezdődő összecsapáson), vagy három csapatnak lesz egy győzelme és két 
veresége, így az egymás elleni gólkülönbségük számít, ami Lengyelországnál X–1, Oro-
szországnál 2–X, Szerbiánál pedig –1, és X–1 ≥ 0. A másik továbbjutó X nagyságán múlik, 
X ≤ 2 esetén Oroszország, X ≥ 4 esetén pedig Szerbia. 

Következésképp, ha Lengyelország legalább négy góllal nyer Oroszország ellen, ak-
kor Szerbia biztos továbbjutó, a lengyelek két vereséggel kezdik a középdöntőt. Amennyi-
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ben viszont legfeljebb kétgólos győzelmet aratnak, francia győzelem esetén az oroszok is 
továbbjutnak, tehát Lengyelország kedvezőbb helyzetből, egy-egy győzelemmel és vere-
séggel indulna a középdöntőben. 

A lengyelek a mérkőzés előtt tudhatták, nem érdemes háromnál több góllal nyerniük 
Oroszország ellen. Az első 30 percet követően Lengyelország 10-14-es vereségre állt, a 
második félidőben azonban fordítottak, sőt, a 48. (21-16), az 50. (22-17) és az 52. percben 
(23-18) már öt góllal vezettek (EHF, 2014b). Az összecsapás végül Lengyelország 24-22-
es győzelmével zárult1. Miután a csoport utolsó mérkőzésén a franciák megverték a szer-
beket, a lengyel stratégia sikeresnek bizonyult, az oroszok elleni győzelmüket továbbvitték 
a középdöntőbe. Ha két góllal többet dobnak, vagy ugyanennyivel kevesebbet kapnak, 
tehát „hatékonyabbak” a támadásban és/vagy a védekezésben, akkor viszont a franciák és 
szerbek elleni vereség okán nulla ponttal jutnak a következő körbe. 

A fenti manipuláció természetesen nehezen bizonyítható. A szabályok nyilvánvalóan 
nem ösztönözték a lengyel csapatot arra, hogy minél nagyobb arányban győzzenek, ezzel 
pedig Szerbia rosszul járhatott. Ehhez azonban nem volt szükség a saját kapuba gólokat 
dobni, a kívánt eredmény eléréséhez néhány labdakezelési figyelmetlenség, védelmi hiba 
is elegendőnek bizonyulhatott. 

Csató (2018c) azonosít egy újabb ilyen szituációt (a 2012-es férfi kézilabda Európa-
bajnokság D csoportjának Szlovénia–Izland mérkőzésén a szlovéneknek nyerniük kellett, 
de lehetőleg három gólnál nem többel, ami „természetesen” sikerült is), valamint egy ma-
tematikai modell segítségével belátja, hogy az ehhez hasonló, egymást követő csoportkö-
röket tartalmazó sportbajnokságok manipulálhatók, ha a továbbjutó csapatok kizárólag az 
egymás elleni eredményeiket viszik tovább a következő körbe. Ez elkerülhető lenne, 
amennyiben minden korábban lejátszott mérkőzés számítana vagy törlésre kerülne. 

A két csoportkörös tornák viszonylag gyakoriak a kézilabdában: 2002 óta ilyen rend-
szerben szervezik a férfi és női Európa-bajnokságokat, illetve a 2013-2014-es idény óta a 
női EHF Bajnokok Ligáját, az európai női kézilabda klubcsapatok legrangosabb tornáját. 
Utóbbi jelentős magyar érdekeltséggel bír, négyes döntőjét a budapesti Papp László 
Sportarénában játsszák, a 2015-2016-os szezon kivételével Győri Audi ETO KC részvéte-
lével, és háromszori győzelmével (2013-2014, 2016-2017, 2017-2018). 2003 és 2011 kö-
zött szintén két csoportkörrel rendeztek öt-öt férfi és női kézilabda világbajnokságot, de a 
kosárlabdában és a röplabdában is használják ezt a lebonyolítási módot (Csató, 2018a). 

3  UEFA Bajnokok Ligája kvalifikáció 

Az Európai Labdarúgó-szövetség (angolul Union of European Football Associations, UE-
FA) által szervezett két, a tagállamok klubcsapatainak részvételével játszódó kupasorozat 

                                                 
1 A mérkőzés felvétele megtekinthető a következő linken: https://www.youtube.com/watch?v=dQvEAzyBgGo 

https://www.youtube.com/watch?v=dQvEAzyBgGo
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a nagyobb presztízsű Bajnokok Ligája (BL) és a második számú Európa Liga (EL). Mind-
kettő évente kerül megrendezésre, az egyes országokból előre meghatározott számú klub-
csapat indulhat a két sorozatban az előző idénybeli eredmények alapján (kivétel Liechtens-
tein, amely, mivel nem rendez nemzeti labdarúgó-bajnokságot, csak az Európa Ligában 
indíthat csapatot). Például a BL 2017-2018-as szezonjára az angol első osztályú labdarú-
gó-bajnokságból, a Premier League-ből az alábbiak szerint lehetett kvalifikálni (UEFA, 
2017): 

 Az első, a második, és a harmadik helyezett a BL csoportkörébe jut; 

 A negyedik helyezett a negyedik selejtezőkörben, a nem bajnokok ága rájátszá-
sában (play-off) játszik egy oda-visszavágós mérkőzést a csoportkörbe jutásért. 

Bajnoki helyezésétől függetlenül indulásra jogosult a két kupasorozat címvédője: a BL 
győztese a csoportkörben, az EL győztese a nem bajnokok ága rájátszásában. Amennyi-
ben a csoportkörben üresedés áll elő, azaz a BL címvédő bajnoki helyezésével saját jogán 
is kivívja a csoportkörös részvételt, a fennmaradó helyet az EL győztese kapja (UEFA, 
2017, 3. paragrafus). Ez utóbbi szabály az, amely manipulálhatóvá teszi a kvalifikációt. 

2. táblázat   A Premier League 2016-2017-es szezonjának végeredménye 

Helyezés Csapat G+ G- Gk Pont 

1 Chelsea 85 33 +52 93 

2 Tottenham Hotspur 86 26 +60 86 

3 Manchester City 80 39 +41 78 

4 Liverpool 78 42 +36 76 

5 Arsenal 77 44 +33 75 

6 Manchester United 54 29 +25 69 

G+: szerzett gólok, G-: kapott gólok, Gk: gólkülönbség. 
A csapatok három különböző helyre kerülnek: a félkövér betűkkel szedettek a BL csoportkörben indulnak, 
a dőlt betűsek a BL nem bajnokok ágának rájátszásában vesznek részt, a normál betűsek pedig nem ke-
rülnek a BL-be. 

Forrás: saját szerkesztés 

Illusztrációként induljunk ki a Premier League 2016-2017-es szezonjának a 2. táblá-
zatban látható végeredményéből. Minden győzelem három, minden döntetlen egy pontot 
ért, a holtversenyeket a gólkülönbség döntötte el. Tegyük fel, hogy a Manchester City nyer-
te a BL, a Manchester United pedig az EL 2016-2017-es szezonját (a Manchester United 
valóban megnyerte az Európa Ligát, a City azonban a legjobb 16 között kiesett a Bajnokok 
Ligájában). Miután a Manchester City a bajnokságban elért harmadik helyezésével is a BL 



10 

csoportkörébe jutott, ott egy üres hely keletkezett, amit az EL címvédő Manchester United 
kapott meg. 

A két manchesteri csapat egymás elleni első mérkőzésén, 2016. szeptember 10-én a 
United 1-2-es vereséget szenvedett a Citytől hazai pályán. Nézzük meg, mi történt volna, 
ha az eredmény nem 1-2, hanem 2-1. Ekkor a Manchester United 72 ponttal változatlanul 
hatodik, a City azonban 75 pontjával visszacsúszik a negyedik helyre (jobb gólkülönbsége 
miatt még mindig megelőzi az Arsenalt). Tehát Premier League végeredménye alapján a 
Chelsea, a Tottenham Hotspur és a Liverpoool kerül a BL csoportkörébe, a Manchester 
City a BL címvédőjeként szintén ott indulhat, a Manchester United viszont ehhez egy to-
vábbi párharcot kell sikerrel megvívnia a nem bajnokok ágának rájátszásában. Vagyis a 
Manchester United rosszul járt volna, ha legyőzi a Manchester Cityt, a kvalifikációs szabály 
nem ösztönzés kompatibilis. 

A problémát a BL csoportkörében előálló, a címvédőnek járó üres hely betöltésének 
módja okozza. Az UEFA szabályai szerint ebben az EL győztese élvez prioritást, ezért ez a 
csapat érdekelt az üresedés megteremtésében, amit rosszabb teljesítménnyel is elérhet, 
ha a BL győztessel azonos nemzeti bajnokságban szerepel. Az esetre alkalmazható 
Dagaev és Sonin (2017) modellje: a Premier League egy körmérkőzéses bajnokság, a BL 
és az EL végső szakasza egyenes kieséses torna. Az elérhető díj a BL csoportkör. Dagaev 
és Sonin (2017, Proposition 3) alapján a kvalifikáció akkor és csak akkor lesz ösztönzés 
kompatibilis, ha az üresedést a körmérkőzéses bajnokság alapján töltik be, vagyis a BL 
címvédő Manchester City harmadik helyezettként garantált BL csoportkörös helyét a ne-
gyedik Liverpool kapja meg. 

A BL kvalifikációs szabályait hároméves ciklusokban rögzítik, a közbeeső években 
csak a nemzeti bajnokságok rangsorát frissítik klubcsapataik múltbeli teljesítményei alapján 
(ez utóbbi határozza meg az egyes bajnokságok BL résztvevőinek számát). Csató (2018d) 
megmutatja, hogy hasonló szituáció akkor következhetett volna be a BL 2017-2018-as 
szezonjában – vagyis a nemzeti bajnokságok 2016-2017-es idényében –, ha a BL és EL 
győztes egyaránt az öt legerősebb (spanyol, német, angol, olasz, portugál,), vagy a hét 
sorrendben következő (francia, orosz, ukrán, belga, holland, török, svájci) bajnokságból 
került volna ki. A BL győztes helyének betöltésében az EL címvédő élvezett prioritást a BL 
két megelőző, 2015-2016-os, illetve a 2016-2017-es szezonjában is, sőt, ezekben a BL és 
EL címvédő valóban azonos bajnokságban (a spanyolban) szerepelt. Bár manipulációs 
helyzet egyik évben sem állt elő, a szabály csalásbiztos változata bizonyos csapatokat 
máshova sorolt volna be a BL kvalifikáció során. A 2018-2019-es idénytől kezdve az EL 
előző évi győztese garantált helyet kap a BL csoportkörben, az üresedéseket pedig a hoz-
záférési lista módosításával kezelik, így a Bajnokok Ligája kvalifikáció ösztönzés kompati-
bilissé válik. 
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4  Amikor egyik csapatnak sem érdemes győzni: a segédcsoportos selejtezők egy 
problémája 

Az előző két részben olyan (potenciális) mérkőzéseket ismertettünk, ahol az egyik csapat 
számára nem volt optimális a maximális erőfeszítés. A következőkben egy még furcsább 
példával illusztráljuk, hogy bizonyos körülmények között senkinek sem érdeke ez. Az ese-
tet Kendall és Lenten (2017) említi egy mondatban, egy internetes fórumra történő hivatko-
zással2. 

A 2016-os U17-es labdarúgó Európa-bajnokságot Azerbajdzsánban játszották 16 
csapat részvételével. A torna selejtezőjének elitkörében résztvevő 32 válogatottat nyolc 
négyes csoportba osztották, melyeket azok egy-egy résztvevője rendezett körmérkőzéses 
rendszerben. A csoportokban alkalmazott rangsorolás a 2. fejezetben ismertetett szabály 
kiegészítése módosítva az alábbiakkal (UEFA, 2015, 14. paragrafus): 

 A győzelem nem két, hanem három pontot ér; 

 5. szempontként a 2-4. szabályokat rekurzívan használják, azaz, amennyiben 
alkalmazásukkal egy vagy több csapat leválasztható a többiről, akkor csak az 
ezután megmaradók között lejátszott mérkőzéseket veszik figyelembe; 

 8. szempontként, ha pontosan két csapatnak az első hét szerinti összes mutató-
ja megegyezik, és az utolsó játéknapon játszanak (tehát nincs több mérkőzé-
sük), akkor tizenegyes rúgásokkal döntik el a sorrendjüket3. 

3. táblázat A 2016-os U17-es labdarúgó Európa-bajnokság selejtezője elitkörének 6. cso-
portja az utolsó játéknap előtt 

Helyezés Csapat G+ G- Gk Pont 

1 Franciaország 2 0 +2 6 

2 Ausztria 0 0 0 2 

3 Görögország 0 1 -1 1 

4 Izland 0 1 -1 1 

G+: szerzett gólok, G-: kapott gólok, Gk: gólkülönbség. 
Az első csapat továbbjut, a második a segédcsoportba kerül, ahol az első és a harmadik helyezett ellen le-
játszott mérkőzéseit veszik figyelembe. 

Forrás: saját szerkesztés 

                                                 
2 Lásd https://www.reddit.com/r/soccer/comments/4d5ki3/theres_a_bizarre_situation_in_u17_euro_2016/. 
3 Azt gondolhatnánk, ezt a szabályt a gyakorlatban soha nem kell alkalmazni, ilyen szituáció előfordulásának valószínűsége 
szinte elhanyagolható. Azonban éppen a 2016-os U-17-es labdarúgó-Európa-bajnokság selejtezője elitkörének 7. csoportjá-
ban így kellett dönteni a második helyről Lengyelország és Írország között. 

https://www.reddit.com/r/soccer/comments/4d5ki3/theres_a_bizarre_situation_in_u17_euro_2016/
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A csoportok első helyezettjei biztosan továbbjutottak, a nyolc második helyezett közül 
viszont csak a hét legjobb, mert Azerbajdzsán rendezőként automatikusan résztvevő. A 
csoportmásodikok rangsorát – az úgynevezett segédcsoportban – szintén lexikografikus 
elven határozták meg az alábbi szempontokat követve, a negyedik helyezett ellen játszott 
mérkőzés nélkül (UEFA, 2015, 15. paragrafus): (1) több szerzett pont; (2) nagyobb gólkü-
lönbség; (3) több rúgott gól; (4) alacsonyabb fegyelmi pontszám (minden sárga lap 1, min-
den piros lap 3, két sárga lapos kiállítás szintén 3 pont); (5) sorsolás. 

A 6. csoport állását a 2016. április 3-i utolsó játéknap előtt a 3. táblázat mutatja. Az 
első két játéknapon Franciaország egyaránt 1-0-ra nyert Görögország és Izland ellen, 
utóbbi két csapat pedig 0-0-ás döntetlent játszott Ausztriával. Eddigre az összes többi 
csoport befejeződött, a segédcsoport pillanatnyilag legrosszabb csoportmásodikja Len-
gyelország volt, egy ponttal, valamint egy rúgott és két kapott góllal, -1-es gólkülönbséggel. 

Vizsgáljuk meg Görögország és Izland (a korábbi eredményeknek köszönhetően tel-
jesen szimmetrikus) helyzetét egymás elleni mérkőzésük előtt. A győztes csapatnak három 
pontja lesz, amivel elérhető a csoport második helye, de ekkor a segédcsoportban éppen e 
mérkőzés eredményét törlik, tehát legrosszabb csoportmásodikként (a segédcsoportban 
egy ponttal, -1-es gólkülönbséggel, viszont rúgott gól nélkül) kiesik. Ezzel szemben döntet-
lennél tizenegyesrúgások következnek a két csapat sorrendjének eldöntésére. Amennyi-
ben Görögország és Izland egyaránt legalább egy gólt rúg, osztrák vereség esetén ezzel a 
második hely is megszerezhető, a büntetőpárbaj vesztese harmadik lesz, a csoportmáso-
dik pedig – a fegyelmi pontszám kivételével – Lengyelországgal azonos mutatókkal áll. Ez 
is elkerülhető egy legalább 2-2-es döntetlennel, vagyis Görögország és Izland optimális 
stratégiája döntetlent játszani egymás ellen úgy, hogy legalább két gólt rúgnak! 

Az UEFA döntéshozóinak azonban szerencséje volt: a párhuzamosan rendezett 
Ausztria–Franciaország mérkőzést – bár a 15. percben a franciák vezetést szereztek – 
végül 2-1-re nyerték az osztrákok egy, a hosszabbítás 3. percében rúgott góllal, Izland 
pedig nem „áldozta fel” 1-0-ás győzelmét a játékelmélet oltárán. 

A segédcsoportot tartalmazó selejtezősorozatok ösztönzés inkompatibilitása már is-
mert: Dagaev–Sonin (2013) részletesen bemutatta, Dagaev–Sonin (2017) pedig említést 
tett a 2014-es labdarúgó-világbajnokság európai selejtezőjének manipulálhatóságáról. 
Csató (2017a), illetve Csató és Petróczy (2018) ugyanezt igazolta a 2018-as labdarúgó 
világbajnokság európai selejtezőjéről, Csató (2018e) pedig megmutatta, hogy az 1996-os 
labdarúgó Európa-bajnokság selejtezőjében kis híján előállt egy ilyen szituáció. Végül, 
Csató (2018b) egy matematikai modellt adott ezekre a tornákra, ismertette a csalásbiztos-
ság feltételeit, és javaslatot tett egy, a manipulálhatóságot megszüntető mechanizmusra 
(lásd még Csató és Petróczy (2018)). A megoldás a segédcsoportban figyelembe nem vett 
mérkőzések anonimitásának megszüntetésén alapul. A 2016-os U-17-es labdarúgó Euró-
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pa-bajnokság selejtezője elitkörében azonban célszerűbb lett volna a második helyezettek 
mindhárom mérkőzését megőrizni, hiszen a csoportok azonos méretűek voltak. 

Az újdonság tehát annyi, hogy bizonyos esetekben egyik csapat sem érdekelt a szá-
mára elvileg legjobb eredmény elérésében. A pontos feltételek feltárása további kutatást 
igényel. 

5  Összefoglalás 

A tanulmány három olyan esetet vázolt, amikor egy sportban használt rangsorolási szabály 
nem teljesíti a csalásbiztosság követelményét. A manipulációra alkalmas szituáció előfor-
dulásának ugyan többnyire alacsony a valószínűsége, de egy esetleges botrány ára vélhe-
tően sokkal magasabb, mint a problémát okozó szabály kijavításának lényegében minimá-
lis költsége. Cikkünk remélhetőleg rámutat a sportszervezetek és az akadémiai szféra 
együttműködésének fontosságára. 
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CSÓKA IMOLA, SZŐKE TAMÁS 

A munkával való elégedettség tényezői a fiatal és az idősebb 
munkavállalók körében 

 

Kivonat 

Tanulmányunk célja a munkavállalói jóllét azon tényezőinek feltérképezése, amelyek hat-
nak a munkával való elégedettségre, és ezáltal növelhetik a termelékenységet. Az elem-
zéshez a Nemzetközi Társadalmi Felmérés Program (ISSP) 2015-ös évi, munkával kap-
csolatos attitűdök moduljának adatait használjuk. Logit regresszió segítségével vizsgáljuk, 
mely tényezők (például rugalmasság, anyagi és szakmai lehetőségek, társadalmi hasznos-
ság) hatnak a munkával való elégedettségre Magyarországon, mikro szinten. Az illesztett 
modellek alapján arra következtetünk, hogy munkahely társadalmi és belső megbecsültsé-
ge, a karrierlehetőségek minden korosztály számára fontosak. Míg a munka társadalmi 
hasznossága, emberközpontúsága inkább a 40 év alatti munkavállalóknak fontos, addig az 
idősebb, 40 év feletti munkavállalók a stresszmentes, biztos munkahelyeket részesítik 
előnyben. A kapott eredmények reményeink szerint hasznosíthatóak mind a munkaadók, 
mind a gazdaságpolitikai döntéshozók számára.  

1  Bevezetés 

A tanulmányban a Nemzetközi Társadalmi Felmérés Program (ISSP) 2015-ös évi, munká-
val kapcsolatos attitűdök moduljának adatai alapján feltáró jelleggel vizsgáljuk a munkával 
kapcsolatos elégedettségre ható munkahelyi- és egyéni tényezőket a magyar munkaválla-
lók körében. Arra a kérdésre próbálunk választ találni, hogy van-e különbség a fiatalabb és 
az idősebb munkavállalók által a munkahelyi elégedettségre ható tényezőkben, és ha van, 
akkor mely faktorokban van eltérés.  

1.1  Motiváció 

A téma relevanciáját elsősorban az adja, hogy Magyarország mind a termelékenység, mind 
a munkával való elégedettség terén le van maradva az OECD átlagtól, ahogyan azt az 1. 
ábrán látjuk. Sőt, régiós összehasonlításban is, hiszen a közvetlen versenytársnak tekint-



17 

hető visegrádi országok közül csupán Lengyelország teljesít gyengébben, míg Csehország 
és Szlovákia jobban teljesít mindkét mutató alapján. 

1. ábra   A termelékenység és a munkával való elégedettség kapcsolata 

 

Forrás: saját számítás ISSP Work Orientations (2015) és OECD (2015) alapján 

Mivel számos empirikus tanulmány kimutatta, hogy a munkával való elégedettség po-
zitív hatást gyakorol a termelékenységre (Cserháti, Keresztély, 2017; Oswald et al., 2015; 
Bryson et al., 2017; Böckerman, Ilmakunnas 2012; Edmans, 2012), így a munkahelyi elé-
gedettségre ható tényezők feltérképezése, majd a javításban rejlő lehetőségek célzott 
kihasználása hozzájárulhat a jólét és a gazdasági fejlődés előmozdításához, valamint a 
versenytársakhoz való felzárkózáshoz. Az elemzés során külön hangsúlyt fektetünk az „Y 
generációra”, hiszen a jövőben e korosztály lesz meghatározó a munkaerő piacon. 

1.2  Irodalmi áttekintés 

Az alkalmazottak különböző motivációinak és ezek viszonylagos erősségének pontos 
meghatározása a humánerőforrás-menedzsment egyik legfontosabb feladata. A téma 
sűrűn kutatott mind az akadémiai közegben, mind a tanácsadói szférában. Herzberg és 
szerzőtársainak (1959) kéttényezős modellje úttörőnek számít ezen a területen, amelyben 
empirikus vizsgálatok segítségével különböztettek meg motivációs és higiénés tényezőket. 
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A motivátorok közé sorolják a sikerélményt, elismerést, magát a munkát, a felelősséget és 
az előléptetési lehetőségeket; ezek által érhető el az elégedettség. A higiénés tényezők 
javulásával pedig csökkenhet az elégedetlenség, ide tartozik a vállalatvezetés és szerve-
zet, munkafeltételek, bér, személyes kapcsolatok és biztonság. Ezen tényezők többsége 
megjelenik az ISSP általunk is vizsgált munkával kapcsolatos attitűdök moduljában is. 

A jelen tanulmányban alkalmazott módszertanhoz hasonlóan Yongwei és szerzőtár-
sai (2017) a munkával való elégedettség és 78 munkahelyi minőségi tényező4 kapcsolatát 
vizsgálták először korrelációs elemzéssel, majd faktoranalízissel az építőipari kétkezi mun-
kások körében, amelynek segítségével az elégedettségre ható látens faktorokat azonosí-
tottak. Sánchez és Sánchez (2017) hasonló kutatást végzett a spanyol munkaerőpiacon5, 
amely során elkülönítettek személyes és munkával kapcsolatos tulajdonságokat is. ANOVA 
módszertannal kimutatták, hogy az utóbbi hat erősebben az elégedettségre, majd főkom-
ponens elemzést követően többváltozós regresszióval vizsgálták, mely tényezők szignifi-
kánsak. Westover (2010) Magyarországon vetette össze a munkával való elégedettséget 
és annak tényezőit a rendszerváltás előtt és után az ISSP adatain ordered probit és OLS 
regresszió segítségével. 

A kor és a munkával való elégedettség kapcsolatának vizsgálatára is számos kutatás 
született, többek között Altimus és Tersine (1973) is kimutatták, hogy a fiatal dolgozók 
felfogása és elégedettsége is jelentősen különbözik idősebb társaikétól, amit a későbbiek-
ben bemutatott modell is igazol. 

2  Módszertan 

A munkahelyi elégedettség, valamint a rá ható tényezők méréséhez a Nemzetközi Társa-
dalmi Felmérés Program (ISSP) 2015-ös évi, munkával kapcsolatos attitűdök moduljának 
adatait használjuk. Az adatbázis több, mint 50 000 kitöltött kérdőív információit tartalmazza 
37 országra vonatkozóan, amelyből először kiszűrtük a magyar megfigyeléseket (1003 
darab), majd végrehajtottuk a vizsgálatunk szempontjából releváns változók kiválasztását a 
kapcsolódó nemzetközi irodalomra (Herzberg et al., 1959; Westover, 2010) is támaszkod-
va. A kérdőívben szereplő ismérvek közül 33 olyan tényezőt azonosítottunk, amely véle-
ményünk szerint hatással lehet a munkával való elégedettségre (például munkahelyi 
stressz, jövedelem, munkavégzés rugalmassága, érdekessége, munkahely biztonsága, 
kor, nem, iskolai végzettség), ebből 19 a munkával kapcsolatos, 14 pedig háttérváltozó. Ezt 
követően tisztítottuk az adatbázist a nem válaszolások – ahol hiányzott az eredményválto-
zó, vagy valamely releváns, munkával kapcsolatos válasz – kiszűrésével, továbbá kizáró-
lag az adatfelvétel időpontjában fizetett állásban lévőket vettük figyelembe, ami végül egy 

                                                 
4 Az elemzéshez a General Social Survey (GSS) kérdőíves felmérésének Quality of Working Life adatbázisát használta, 
amely módszertanát tekintve hasonló az ISSP-hez. 
5 A spanyol munkaügyi minisztérium Quality of Labor Life Survey adatbázisa segítségével. 
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492 elemű mintát eredményezett. A reprezentativitás fenntartásához az adattisztítás után 
egy módosított súlyvektort alkalmaztunk6. 

Az elemzés végrehajtásához logit regressziót használunk, amelynek eredményválto-
zója, a munkával való elégedettség 1-es értéket vesz fel, ha a „Mennyire elégedett Ön a 
munkahelyén? (How satisfied are you in your (main) job?)” kérdésre a válaszadó teljesen 
(completely), nagyon (very) vagy eléggé (fairly) választ ad, 0 értéket pedig egyéb esetben, 
tehát ha semlegesen, vagy negatívan nyilatkozik. Magyarázó változóként pedig a követke-
zőket szerepeltetjük: 

 19 munkával kapcsolatos változó, kisbetűvel jelölve, az elkülöníthetőség kedvé-
ért: fulltime, jobsecur, highincome, opportunities, interesting, independent, 
helppeople, useful, personalcontact, stressful, workhome, workinghour, 
organization, skillsused, training, proudoffirm, proudofwork, worry, health7. 

 14 háttér változó, nagybetűvel jelölve: SEX, AGE, EDUCYRS, DEGREE, 
WRKHRS, EMPREL, ISCO08, MAINSTAT, UNION, HOMPOP, HHCHILDR, 
MARITAL, URBRURAL, INCOME8. 

 Súlyvektor: WEIGHT 

A változók nagy része Likert-skálán mért ordinális változó. Az ismérvek közti alapvető 
kapcsolatok feltérképezésére először megnéztük a Spearman-féle rangkorrelációs mátri-
xot. Az 1. táblázat jobb oldalán az eredményváltozóval való legerősebb rangkorrelációk 
találhatóak: a munkával való elégedettség (satisfied) szoros pozitív kapcsolatban áll a 
vállalatra és a munkára vonatkozó büszkeséggel (proudoffirm, proudofwork), a munka 
érdekességével (interesting), a magasnak ítélt jövedelemmel (highincome) és a munkahely 
biztonságával (jobsecur). A legerősebb rangkorrelációt (0,82) a végzettség (DEGREE) és 
az oktatásban eltöltött (EDUCYRS) évek között találtuk, ami teljesen érthető. Ezt a vállalat-
ra (proudoffirm) és a munkára (proudofwork) vonatkozó büszkeség (0,68) követi, amely 
kettő elég hasonló tényezőket ragad meg. A magas jövedelem (highincome) általában jobb 
előrelépési lehetőségekkel (opportunities) jár együtt, míg az alkalmazottak (EMPREL=1) 
munkaideje kevésbé rugalmas (workinghour=1, ha kevésbé rugalmas a munkaidő), mint a 
saját vállalkozásban dolgozóké, ami várható volt. A workhome, workinghour és 

                                                 
6 Az ISSP magyar partnerével, a Tárkival egyeztetve. 
7 Ezen elnevezések az eredetileg v19 (teljes munkaidő), v22 (munka biztonsága), v23 (magas jövedelem), v24 (lehetőségek), 
v25 (érdekes), v26 (független), v27 (embereknek segít), v28 (hasznos), v29 (személyes kapcsolat), v31 (stressz), v32 (otthoni 
munkavégzés), v34 (munkaórák), v36 (feladatok szervezése), v40 (képességek használata), v41 (képzés), v46 (vállalatra 
való büszkeség), v49 (munkára való büszkeség), v52 (aggodalom a munka elvesztése miatt), v97 (egészség) elnevezésű 
változókra utalnak, a könnyebb értelmezhetőség kedvéért az egyes kérdések alapvető jelentését egy-egy angol szóval 
megragadva. 
8 Rendre: nem, kor, oktatási évek, végzettség, munkaórák, munkavállalói státusz, foglalkozás ISCO besorolása, foglalkozta-
tási statisztika, szakszervezet, háztartási létszám, gyermekek száma, családi állapot, város vagy vidék, jövedelem. 
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organization változók mind a munkahely rugalmasságát mutatják, így ezek közt is erős 
kapcsolat figyelhető meg.  

1. táblázat   Rangkorreláció 

DEGREE EDUCYRS 0,82 
    

proudoffirm proudofwork 0,68 
 

satisfied proudoffirm 0,62 

highincome opportunities 0,64 
 

satisfied proudofwork 0,54 

workinghour EMPREL 0,60 
 

satisfied interesting 0,52 

interesting proudofwork 0,58 
 

satisfied highincome 0,45 

workinghour workhome -0,43 
 

satisfied jobsecur 0,42 

workinghour organization -0,54 
    

Forrás: saját számítás, ISSP 2015 

Az elemzés során külön figyelmet szenteltünk annak, hogy az erősen korreláló válto-
zókat lehetőleg ne szerepeltessük együtt, a magas fokú multikollinearitás elkerülése végett. 
Mivel a használt változók közül sok hasonló tartalmú, valamint erős korrelációk vannak 
jelen, így faktorelemzést alkalmaztunk. Az információsűrítő eljárást a munkával kapcsolatos 
(kisbetűs) változókon végeztük el, amelyek esetében figyelembe kellett vennünk a változók 
ordinális jellegét. A Spearman-féle rangkorrelációs mátrix mellett egy úgynevezett 
„polychoric” korrelációs9 mátrixot is számoltunk Kolenikov alapján (Kolenikov, 2016). A 
„polychoric” korreláció eredményei is a Spearman-féle rangkorrelációhoz hasonló össze-
függéseket mutattak, így az eredmény robusztusnak tekinthető. A szakirodalmi ajánlások 
(Ekström, 2011) alapján a faktoranalízishez a „polychoric” korrelációs mátrixot használtuk. 
Az Akaike és a Bayesi információs kritériumok alapján 10 faktor becsültünk, amelyeket 
ortogonálisan rotáltunk, az így kapott faktorsúlyok megtalálhatóak a mellékletben. A fakto-
rokkal legerősebben korreláló változók listáját, és ezek alapján a faktorokhoz köthető elne-
vezéseket a 2. táblázat tartalmazza. 

A továbbiakban a faktorokat felhasználtuk a logit regresszióban, amelyet a minta 40 
év feletti és 40 év alatti megfigyeléseire külön-külön végeztük el. A modellszelekció során 
többlépéses eljárásban választottuk ki a releváns változók halmazát. Első lépésben a mun-
kával kapcsolatos faktorok (kisbetűs változók) és a háttérváltozók (nagybetűs változók) 
csoportjait elkülönítve „stepwise” szelekcióval választottuk ki a csoportonként releváns 
változókat. A második lépésben az eddig kiválasztott változók csoportjait együtt szerepel-
tetve, ismét stepwise szelekcióval kaptuk meg a végső szűkített modelleket. A „forward” és 

                                                 
9 A módszer két megfigyelt ordinális változó alapján maximum-likelihood becslést ad a két feltételezett, normális eloszlású 
látens változó közötti korrelációra.  
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„backward” szelekciók ugyanarra az eredményre vezettek mindkét esetben, így az ered-
mény robosztusnak tekinthető, illetve a VIF indikátorok sem jeleztek multikollinearitási 
problémát. 

2. táblázat    Az egyes faktorokkal leginkább korreláló változók 

Faktorok Változók Faktor elnevezések 

Factor1 workhome workinghour organization independent rugalmasság 

Factor2 interesting proudoffirm proudofwork 

 
külső megbecsültség 

Factor3 highincome jobsecur opportunities interesting karrier lehetőség, belső megbecsültség 

Factor4 helppeople useful personalcontact 

 
társadalmi hasznosság 

Factor5 fulltime 

   
preferált munkaidő 

Factor6 stressful 

   
stressz 

Factor7 training 

   
fejlődési lehetőség 

Factor8 jobsecur worry 

  
biztos állás 

Factor9 skillsused 

   
képzettségek használata 

Factor10 health 

   
egészség 

Forrás: saját számítás, ISSP 2015 

3  Eredmények 

A két korcsoport között nem mutatható ki szignifikáns különbség a munkahelyi elégedett-
ség arányában. Azonban a logit regressziók alapján vannak eltérések a két korcsoportra 
ható tényezőkben. A 3. táblázat az idősebb, 40 év feletti korosztályra illesztett regresszió 
összefoglaló táblázata, míg a 40 év alattiakét a 4. táblázat mutatja.  

3. táblázat    Logit regresszió, 40 év felettiek 

DSATIS Coef.  P>|z| 

f2 -1.535616 0.000 

f3 -1.101179 0.000 

f6 1.286486 0.000 

f8 -0.9512816 0.008 

EDUCYRS 0.1458279 0.054 

_cons 1.956351 0.245 

Forrás: saját számítás, ISSP 2015 
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4. táblázat    Logit regresszió, 40 év alattiak 

DSATIS Coef. P>|z| 

f2 -1.723217 0.000 

f3 -1.01207 0.003 

f4 -0.9356243 0.003 

Female -1.137193 0.019 

Self-employed w/ employees 1.480384 0.010 

Self-employed w/o employees -1.608856 0.149 

_cons 9.060406 0.000 

Forrás: saját számítás, ISSP 2015 

Az 2. és a 3. faktor, vagyis a külső és belső megbecsültség, a jó karrierlehetőség (il-
letve a kérdezéstechnikából adódóan ezek hiánya) mindkét korcsoport esetén releváns. 
Azonban míg az idősebbeknél a stressz és az állás biztossága (illetve az állás elvesztésé-
vel kapcsolatos aggodalmak) tűnik fontosnak (6. és 8. faktor), addig a fialok számára lé-
nyegesebb, hogy mások számára is hasznosnak érezzék a tevékenységüket (pontosabban 
a válaszok kódolása alapján: ne érezzék haszontalannak a munkájukat, amelyet a 4. faktor 
jelenít meg). A háttérváltozók közül az idősebbeknél az oktatásban eltöltött idő növeli az 
elégedettséget, míg a fiatalok esetén a nők általában kevésbé elégedettek a helyzetükkel, 
illetve a saját alkalmazásban állók hatása is releváns, azonban a hatás iránya attól függ, 
hogy a vállalkozónak van-e saját munkavállalója vagy egyéni vállalkozó-e.  

A modellek illeszkedésére jellemző, hogy a fiatalok mintáján 0,417, az idősekén 0,428 
a McFadden-féle determinációs korrelációs együttható, amelynél azonban talán többet árul 
el a súlyozás nélküli modellek klasszifikációs aránya, amely a fiatalok esetében 85,92%, az 
idősek esetén 87,28%.  

Az elemzéssel kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy az jellegében inkább a kap-
csolatok feltárására irányul, nem pedig azok pontos mérésére. A kutatás folytatható egy, a 
jelenlegi  eredményeket is figyelembe vevő, módszertanilag célirányos felmérés elkészíté-
sével. Ennek során a nemzetközi tapasztalatok alapján külön modellek építhetők foglalko-
zás, nem és munkatípus szerint, régiónként10. 

4  Összegzés 

A tanulmányban a Nemzetközi Társadalmi Felmérés Program (ISSP) 2015-ös munkával 
kapcsolatos attitűdök moduljából származó magyarországi minta alapján kimutattuk a 40 

                                                 
10 Ezek végrehajtására az ISSP adatbázisa lehetőséget is nyújt, mivel háttérváltozóként megtalálható mind az ország, mind 
az ISCO-08 besorolás.  
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év feletti és alatti munkavállalók elégedettségére ható tényezők közötti átfedéseket és 
különbségeket. Az ökonometriai elemzés alapján arra az eredményre jutottunk, hogy a 
munkahely és az ott végzett munka külső- és belső megbecsültsége, a karrier, az előreju-
tás lehetőségének biztosítása mindkét korosztály esetén fontos tényező. Továbbá a 40 év 
felettiek esetén a stresszmentes munkahely és az álláshely stabilitása pozitív hatással bír. 
A fiatalabb, 40 év alatti munkavállalók esetén hasznos lehet hangsúlyozni az ott végzett 
munka társadalmi hasznosságát, illetve érdemes hangsúlyt helyezni a nők helyzetének 
javítására is, ugyanis az elemzés alapján a fiatalok között a nők kevésbé elégedettek a 
munkájukkal. 

A kutatás eredményei bár stabilnak tűnnek, korántsem tekinthetőek teljes körűnek. 
Konkrét ajánlások megfogalmazásához további munkára, részletesebb, célirányos kérdés-
felvetésre és felmérésekre lenne szükség. Minden korlátja ellenére úgy véljük, a tanulmány 
érdekes eredményekkel szolgálhat akár további kutatások, akár munkáltatók, vagy a szak-
politikákat kialakítók számára.  
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Melléklet 

A rotált faktorsúlyok 

Variable Factor1 Factor2 Factor3 Factor4 Factor5 Factor6 Factor7 Factor8 Factor9 Factor10 

fulltime -0.2071 0.1745 0.2098 0.0693 0.5490 -0.0184 -0.0939 0.0132 -0.0072 -0.0060 

jobsecur 0.1827 0.2075 0.5402 0.1181 0.1423 0.0232 0.0330 0.3563 -0.0447 -0.0377 

highincome 0.2059 0.2018 0.8082 0.0495 0.0459 -0.0616 -0.0217 0.0688 0.0083 -0.0084 

opportunit~s 0.1343 0.1698 0.7617 0.1008 0.0140 0.0508 0.0841 -0.0461 -0.0314 0.0388 

interesting 0.1774 0.5737 0.4183 0.2911 0.0193 -0.0204 0.2810 0.0021 -0.0198 -0.0459 

independent 0.5179 0.2326 0.1657 0.3123 0.2146 -0.1164 0.0988 0.0424 -0.0280 -0.0168 

helppeople 0.1692 0.3698 0.1371 0.6772 -0.0606 -0.0554 0.0172 0.0237 -0.0421 -0.0983 

useful -0.0145 0.3121 0.1623 0.6914 0.1079 0.1843 0.0083 0.0270 0.0003 0.1005 

personalco~t 0.1552 0.3337 -0.0612 0.5503 -0.0123 -0.0384 0.2457 0.1036 -0.0600 0.0037 

stressful 0.0978 -0.0749 -0.0979 0.2357 -0.0436 0.4964 0.1114 -0.0836 -0.0051 -0.0062 

workhome 0.5314 0.1387 0.1398 -0.1154 0.1611 0.2631 0.1814 -0.0700 0.1237 -0.0350 

workinghour -0.8966 -0.1085 -0.1380 -0.0262 0.0621 -0.0092 0.0245 0.0184 -0.0804 -0.0200 

organization 0.7944 0.1281 0.1415 0.1285 -0.0643 0.0064 0.0381 0.0977 -0.1870 -0.0295 

skillsused -0.1120 -0.2809 -0.1786 -0.2195 -0.0192 0.0241 -0.0057 0.0049 0.3877 0.0197 

training 0.0547 0.1274 0.2228 0.2974 -0.2071 0.2441 0.4455 0.0485 0.0083 0.0237 

proudoffirm 0.2026 0.7485 0.2759 0.2177 0.0440 -0.0356 -0.0135 0.0111 0.0670 0.0152 

proudofwork 0.1328 0.7790 0.1354 0.2595 0.0551 0.0257 0.0114 0.0906 -0.0953 0.0191 

worry -0.0939 -0.2162 -0.2492 -0.1621 0.0457 0.1542 -0.0435 -0.4308 -0.0254 -0.0376 

health -0.0613 0.2343 0.1775 0.0803 -0.1139 -0.0739 0.0799 0.0995 0.1838 0.2240 

Forrás: saját számítás, ISSP 2015 
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HAJDU OTTÓ 

A relatív deprivációs szegénységi küszöb rétegspecifikus, 
kvantilis regressziós becslése  

 

Kivonat 

A szegénységi küszöb relatív rögzítésének alapvető statisztikai módszere adott rendű 
kvantilist adni meg küszöbként, mivel a kvantilis robusztus az outlier értékekre. Különböző 
társadalmi rétegek küszöbei rétegspecifikusak, ezért a kvantilist kézenfekvő a rétegképző 
változók feltétele mellett regresszálni. Mindenki érezheti magát relatíve depriváltnak vala-
mely „jószág” tekintetében a környezetéhez és vágyaihoz viszonyítva. A relatív depriváció 
szerint az emberek inkább a társadalom adott csoportjaihoz, és nem a társadalom egészé-
hez viszonyítják magukat. A tipikus szegénységi dimenziók heteroszkedasztikusan szóród-
nak, és erre tekintettel logikus nem a középértéket, hanem egy Tau-rendű kvantilist 
regresszálni az X prediktorok alapján. Ezt a célt szolgálja a kvantilis regresszió11. A küszöb 
alá kerülés esélyének a vizsgálatára az egzakt logisztikus regresszió módszere szolgál. 

1  Bevezetés 

A rétegképzés nyomán kialakulhatnak alacsony gyakoriságú, ritka elemszámú rétegek. A 
problémának a háztartás küszöb fölé/alá kerülés valószínűségének regressziós becslése 
szempontjából van jelentősége. Az adekvát regresszió a logisztikus regresszió, de ennek 
klasszikus Maximum Likelihood becslése csak nagymintás esetben rendelkezik kedvező 
mintavételi következtetési tulajdonságokkal12. Ha ez nem teljesül, javasoljuk az „Exact 
Logistic Regression” módszert ilyen esetekben13. 

A tanulmány két részből áll. Az első rész rámutat a kvantilis regresszió alapvető elő-
nyeire, mozzanataira, a második rész pedig a regressziós prediktorok rétegzésből fakadó 
problémáival és egzakt-logit megoldásaival foglalkozik14. 

                                                 
11 A módszer leírását, bevezetését lásd pl.: Koenker-Bassett (1978) vagy Koenker-Hallock (2001). 
12 Részletesen lásd Agresti (2002). 
13 www.cytel.com, a módszertan ismertetése itt olvasható: King-Zeng(2001), illetve King-Ryan(2002). 
14 Mindkét megközelítés itt olvasható: Hajdu (2017). 

http://www.cytel.com/
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2  A kvantilis regresszió ábrázolása 

Az 1. ábrán 8314 magyar háztartás éves élelmiszer kiadásait (eFt) ábrázoljuk az éves 
összes jövedelmeik (eFt) függvényében adott évre. 

1. ábra15   Élelmiszerkiadás vs. Jövedelem „Engel-görbék” 

 

A pontfelhő jellegzetességei: i) outlierek jelennek meg mind a Jövedelem, mind a Ki-
adás tekintetben, ii) a Kiadás terjedelme a jövedelmi szint emelkedésével tágul. Látható, 
hogy egyetlen regressziós egyenessel nem lehet leírni a pontfelhőt, és ha éppen a „centrá-
lis tendenciát” modellezzük, akkor az OLS egyenes alkalmazása nem megfelelő, mert az 
átlag érzékeny az outlierekre, és jelen adatfelhő outlierektől terhelt. Az egyre szélesedő 
pontfelhőt érdemes tehát kvantilisenként külön regresszálni, megőrizve így az eloszlás 
extrém széleinek az információit is. 

Az 1. ábra 4 regressziós egyenest ábrázol, rögzített X jövedelmi szintek mellett, és a 
becsült egyenesek rendre: 

 OLS: A várható, átlagos kiadást becsli:   204 + 0.116X 

 LAD: Tau(0.5): A várható medián kiadást becsli:           151 + 0.133X 

                                                 
15 Az ábra a http://gretl.sourceforge.net/ /Gretl for Windows ökonometriai programmal készült. 

http://gretl.sourceforge.net/
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 Tau(0.1): A várható alsó decilis kiadást becsli:    89 + 0.071X 

 Tau(0.9): A várható felső decilis kiadást becsli:  267 + 0.205X 

Mikor a függő változó empirikus értékei a LAD regresszióval nem párhuzamosan ala-
kulnak, hanem az X prediktor változó tekintetében szétnyílnak, zárulnak, kvadratikusak, 
akkor maga a centrális tendencia modell nem adekvát, és fölmerül az igény a függő változó 
eloszlásának valamely Tau-rendű feltételes kvantilisét prediktálni. Míg a centrális kiadás 
leírására a feltételes mediánt modellezzük, addig az alacsony kiadások esetén pl. a feltéte-
les alsó decilis, míg magas jövedelmek esetén a felső decilis modellezése egy járandó út. 
Bár „Outlier” kiadások hiánya esetén az OLS módszer lehetne adekvát a centrális tenden-
cia értékének leírására, de a nem-medián kvantilis értékek regresszálása ekkor is feladat 
marad a heteroszkedasztikusan, volatilisen alakuló kiadás okán. 

Jelölje diff a regresszió eltérését az empirikus Y-értéktől: regresszió fölötti megfigye-
lés pozitív diff értéket, regresszió alatti megfigyelés pedig negatív diff értéket eredményez: 

 

Ebben a béta∙X regresszióban a diff távolságok összegét minimáljuk, ahol pozitív diff 
értékeknek nagyobb mint 0.5 súlyt adva a regressziós egyenest a medián regresszió fölé 
húzzuk el, míg negatív diff értékeknek nagyobb mint 0.5 súlyt adva a regressziós egyenest 
a medián regresszió alatti szegmensbe húzzuk le. A Tau-regresszió súlyozott regresszió 
célfüggvénye általánosságban: 

 

ahol pl. az alsó decilis modelljében Tau=0.1 esetén a célfüggvény: 

 

ahol értelemszerűen a Tau=0.9 esetén a célfüggvény a felső decilis modelljét eredményezi. 

A magyarázó változók körét bővítettük a specifikációs torzítás csökkentése miatt, az 
1.-2. táblázatok szerint. Mint elemzési célt, a „kiadási határhajlandóságot” vizsgálva (ez 
most lineáris esetben a parciális Jövedelem-koefficiens) a LAD medián becslés 73 Ft. 
Összevetve a „csak jövedelem” prediktor modellel, a specifikációs torzítás jelentős, mert 
LAD esetben ez 0.133. A kiemelt értékek adott X prediktor tekintetében (sorában) azt jelzik, 
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hogy az adott magyarázó változó a megjelölt rendű kvantilis regresszió alkalmazásával 
szignifikánsan más eredményt mutat, mint másik rendű regresszióval. 

A becsült koefficiensekkel bármely réteg deprivációs küszöbszintje egyszerű X-
behelyettesítéssel kalkulálható, ahol a vizsgált X-faktorok: 

 Településtípus: Budapest, Nagyváros, Többi város, Községek 

 A háztartás mérete: Háztartás tagszáma (Fő16), Lakásértéke (MFt), Gépkocsi 

éves futása (EKm) 

 Üdülő: van/nincs (1;0) 

 Foglalkoztatottság: Vállalkozók száma, Aktív keresők száma, Munkanélküliek 
száma, Eltartottak száma 

 Demográfiai jellemzők: Háztartásfő neme, Iskolai végzettsége (1-13PhD), Élet-
kora 

 Háztartás jövedelme 

Az empirikus eredményeket az 1. és a 2. táblázatok közlik. Az 1. táblázat a kvantilis 
regressziók becsült koefficienseit, míg a 2. táblázat azok p-szignifikancia értékeiket (p-
value) tartalmazza17. 

                                                 
16 Lehetne valamely definíció szerinti fogyasztási egység is. 
17 Egy konkrét X-háztartás lehet például: Községi, 5_tagú, 10_MFT-lakásérték, 10_Ekm éves gépkocsi futású, Nincs üdülő, 0 
fő_vállalkozó, 1 fő_aktív, 1 fő_munkanélküli, 3 fő_eltartott, 40_éves Férfi háztartásfő, 10_Iskola,  1500EFt éves jövedelem. A 
konkrét X-feltétel melletti háztartás szegénységi küszöbének kalkulálását az Olvasóra bízzuk. 
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1. táblázat   A regressziós koefficiensek értékei, különböző kvantilisek mellett 

 

 

Az 1. táblázat szerinti főbb konklúziók: 

1. A Tau=0.5 LAD-medián vs. OLS-átlag marginális hatások (koefficiensek) jelen-
tősen eltérnek egymástól, a vállalkozók száma prediktornál pedig az előjelben is 
különböznek. 

2. A „const” tengelymetszet Tau növelésével növekszik, és negatív előjelről indulva 
pozitív előjelűre vált át. 

3. A DBpNvTv_3 dummy hatás Tau=0.05 szinten markánsan pozitív, egyébként 
markánsan negatív! 

4. Az „Üdülő van-e, vagy nincs” prediktor esetén a marginális koefficiens hatás egy 
viszonylag stabil negatív szintről Tau extrém 0.9, 0.95-re való emelkedésével 
abszolút értékben igen nagy mértékben emelkedik, míg az egyik esetben nega-
tív, az utolsó esetben viszont pozitív előjelű. 
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5. Az Akaike, Hannan-Quinn és Schwarz kritériumok egyaránt a Tau=0.25 kvantilis 
regressziót preferálják, tehát a konkrét adatállomány leírására leginkább az alsó 
25% szegénységi küszöb áll a legközelebb. Ez a szó szoros értelmében a sze-
génységi küszöb becslése. 

A 2. táblázatból látható, hogy adott Tau-kvantilis rend mellett a p-értékek jelentősen 
széthúzódnak – de adott esetben stabilak is maradnak prediktor függően, és pl. a 
LakásértékMFt esetében jelentős elhatárolódás tapasztalható. A táblában kiemelten szere-
pelnek azon szignifikancia p-értékek, amelyek markánsan különböznek az adott prediktor 
más Tau-szinten nyert p-értékektől. 

2. táblázat   A kvantilis regresszió becsült koefficienseinek szignifikancia (p) értékei 

 

3  A küszöb alá kerülési esély kismintás problémái18 

A logisztikus regresszió a klasszifikálás alapvető módszere, alkalmazása a depriváció-
vizsgálatban is kézenfekvő19. Mivel esetünkben a függő változó “Deprivált/Nemdeprivált” 
kimenetű, tehát a dichotom módszer alkalmazandó, ahol a függő változó bináris eloszlása 
ismeretében a regressziós paraméterek becslésére a Maximum Likelihood módszer adó-

                                                 
18 A szerző ez irányú alkalmazását lásd: Hajdu (2006). 
19 A módszertani alapmű: Agresti (2002). 
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dik, azonban ennek kedvező tulajdonságai (minimum variancia, konzisztencia) csak nagy-
mintás esetben, aszimptotikusan érvényesek. A deprivációs-szegénységi küszöb klasszifi-
kálása ugyanakkor a kismintás következtetés tipikus esete, mikor a küszöb alá kerülés 
adott rétegen belül ritka esemény20. Háztartástípus szerinti rétegzés esetén a kismintás, 
ritka gyakoriságú rétegek becslési esete szükségszerű adottság. Erre megoldás az egzakt 
logisztikus regresszió (ELR) alkalmazása21. 

Mikor a nagymintás, aszimptotikusan érvényes Maximum Likelihood becslés nem is 
létezik, az ELR módszerrel akkor is következtetni tudunk a regressziós paraméterekre. A 
következőkben a releváns deprivációs prediktor változók korrekt szelektálására helyezzük 
a hangsúlyt, mikor a kiválasztás a p-kritérium alapján történik, tehát a korrekt p-érték kalku-
lálása kulcskérdés! Mint korábban említettük, a társadalmi-gazdasági indikátorok háztartá-
sok sokaságát rétegzik, ezért adott rétegben a mintavétel során kicsiny, kiegyensúlyozat-
lan22, hasonló csoportok kialakulása reális helyzet. Ez esetben az ún. „egzakt” következte-
tés ad korrekt p-értéket, és konfidencia intervallumot a kérdéses paraméterekre23. 

Az alábbiakban néhány probléma-felvetést nyújtunk praktikus példákon, de a számí-
tási eredményeket terjedelmi okból mellőzzük. 

Tekintsük az Yi=[1;0] bináris véletlen változókat, ahol az „i” megfigyelés háztartást, Y 
pedig kiadást azonosít. A response Yi változó az „1” értéket veszi fel küszöb alatti háztartás 
esetén, egyébként értéke zéró. A regressziós béta paraméterekre való mintavételi követ-
keztetés három módja áll rendelkezésre: a feltétel nélküli likelihood (UMMLE), a feltételes 
likelihood (CMLE), és a feltételes egzakt következtetés24. 

Az R „rejection” visszautasítási tartomány megválasztása az egzakt teszt típusának a 
megválasztásán múlik. Erre három módszert tekintünk: exact conditional scores teszt (akár 
aszimptotikus, akár egzakt variancia alapú), exact conditional probability teszt, exact 
likelihood ratio (LR) teszt25. 

A különbség az UMLE és a CMLE következtetés között, hogy míg UMLE igényli a H1 
zavaró paraméter becslését is, addig CMLE kontroll alatt tartja. A 0 1:H =β 0  hipotézis teszte-

                                                 
20 King-Zeng (2001). 
21 A ritka, kismintás, „Igen” esemény kezelését az egzakt permutáción alapuló egzakt logisztikus regresszió (ELR) szolgálja. 
Az ELR eljárás a regressziós paraméterek elégséges statisztikáinak az egzakt, feltételes, permutációs eloszlásán alapuló 
módszere. Lásd: Exact Logistic Regression: www.cytel.com. 
22 Kiegyensúlyozatlan a minta akkor, ha az Igen esetek aránya jelentősen eltér a Nem esetekétől. 
23 Hirji, K.F.-Mehta, C.R.-Patel, N.R.(1987). 
24 Garthwaite-Jolliffe (1995). 
25 Az exact conditional scores teszt esetén az R régiót a teszt statisztika mindazon értékei alkotják, melyek nagyobbak vagy 
egyenlők, mint a teszt statisztika megfigyelt értéke. Az exact conditional probability teszt esetén, az R régiót a teszt statisztika 
mindazon értékei alkotják, melyek valószínűsége kisebb vagy egyenlő, mint a teszt statisztika megfigyelt értékének a való-
színűsége. Az exact likelihood ratio teszt esetén az R régiót a teszt statisztika mindazon értékei alkotják, melyek LR értékei 
nagyobbak vagy egyenlők, mint a megfigyelt adat LR értéke. 
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lésére a scores statisztika26, a likelihood ratio statisztika és a Wald statisztika áll rendelke-
zésre. Mindhárom aszimptotikusan Chi2 eloszlású df szabadsági fokkal H0 érvénye mellett, 
ahol df az alkalmazott megszorítások száma. Hangsúlyozzuk, hogy a scores statisztika 
nem igényli a full modell MLE becslését, csak a restriktív modell becslésén alapul. Ez azt 
eredményezi, hogy a scores statisztika létezhet akkor is, mikor a full modell MLE becslése 
nem létezik. 

Tekintsük a legalább hattagú budapesti háztartásokat, adott évben27. A medián jöve-
delem 60 százaléka alatti háztartásokat kezeljük szegényként28. A szegényvolt a 
Poverty={0,1} bináris response változóban kódolt, ahol „1” szegény háztartást jelöl. Például 
a háztartásfő nemét véve mint egyedi prediktor változót, legyen a “Nő” egy perfekt 
prediktor, így az MLE nem létezik, miközben az MUE pontbecslés és az egyoldali CI elér-
hető. CI felső határa +INF, mert a zéró gyakoriság megjelenik a Nem terjedelmének alsó 
extrém értékénél, vagyis a Nőknél, mikor Nem=0. Szemben ezzel, tekintsünk egy másik 
bináris prediktort, nevezetesen, hogy van-e tartósan beteg a háztartásban: “1:van”, “0: 
nincs”. A konklúziók hasonlóak a fentiekhez, azon kivétellel, hogy CI alsó határa (–INF), 
mivel a zéró frekvencia megjelenik a tartósan beteg jelenlét terjedelmének felső extrém 
értékénél. Kategóriák összevonása is befolyásolhatja az MLE létezését. Tekintsük ugyanis 
a háztartásfő iskolai végzettségét mint egyedi prediktort. Mind az MLE mind a CMLE léte-
zik, azon tény ellenére, hogy zéró gyakoriságok csak az eloszlás alsó szélén jelennek meg. 
Azonban a végzettség szinteket három kategóriába összevonva az MLE már nem létezik. 
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HEGEDŰS CSABA, KATONA ATTILA IMRE,  
KOSZTYÁN ZSOLT TIBOR 

Kockázat-alapú projekt szabályozó kártya  

 

Kivonat 

A szabályozó kártyák széles körben alkalmazott eszközök a statisztikai folyamatszabályo-
zásban, de jelentek meg megoldások a projekt menedzsmentben is. E kártyák többsége 
nem, vagy csak közvetett módon veszi figyelembe a döntési hibák következményeit, való-
színűség alapon kerülnek a beavatkozási határok megállapításra, nem kockázat alapon. A 
projektek esetében a következmények – a projekt megcsúszása, a költségek túllépése – 
számszerűsíthetők könnyebben, míg a bekövetkezési valószínűség becsülhető nehezeb-
ben a korábbi tapasztalatokból és a szakértői véleményekből. Ráadásul egy tevékenység 
lefutási idejének meghosszabbodása annak függvényében hat a teljes projekt átfutási 
idejére, hogy az adott tevékenység hol helyezkedett el a logikai tervben, a kritikus úton 
volt-e vagy sem, illetve arra került-e a változás következtében. A szerzők ezekre a körül-
ményekre is alkalmas szabályozó kártya kialakítási módszert mutatnak be a döntési kocká-
zatok csökkentése érdekében. 

1  Bevezetés, korábbi eredmények  

A projektektől elvárjuk, hogy azok a kívánt tartalommal határidőre elkészüljenek, és ne 
lépjék túl a tervezett költségkeretet, erről a projekt irányításának és szabályozásának kel-
lene gondoskodnia. De mikor és honnan lehet tudni, hogy a projektünk várhatóan túl fogja 
lépni a tervezett határokat, ha nem avatkozunk be és nem ütemezzük át a tevékenysége-
inket?  

A projektek lefutásának ellenőrzésére és szabályozására több megközelítés is létezik. 
Az egyik ilyen a létesített érték alapú projekt kontrol (earned value management, EVM; 
bővebben lásd pl. PMI, 2011). Az EVM a feladatteljesítések idejét és a költségfelhasználás 
alakulását helyezi a középpontba. Vizsgálható vele például, hogy a teljesített tevékenysé-
gek tényleges költsége (szokásos jelölése ACWP vagy AC) hogyan viszonyul a teljesített 
tevékenységek tervezett költéségéhez (BCWP vagy EV) vagy az ütemezett tevékenységek 
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tervezett költségéhez (BCWS vagy tervezett érték: PV). Ezekből kiszámolható, hogy a 
költségünk, illetve ütemezésünk mennyire tér el a tervezettől. Az így kapott mutatószámo-
kat több kutatás is ábrázolta statisztikai szabályozó kártyákon (Leu, Lin, 2008; Aliverdi et 
al. 2013; Colin, Vanhoucke, 2014). Azonban, ahogy Batselier és Vanhoucke (2017) is 
rámutatott, ha vannak párhuzamos tevékenységek a végrehajtás során, vagy a tevékeny-
ségek költségmegoszlása egyenlőtlen, akkor az EVM mutatószámai torzítanak, az előrejel-
zés pontossága romlik. A nem kritikus úton lévő tevékenységek idő- és költségfelhasználá-
sa nem ad támpontot a kritikus úton lévők végrehajtásáról.  

Az ütemezett tevékenységek tervezett költsége, azaz a tervezett érték (PV) egy S-
görbét ír le, amelytől a végrehajtás során a létesített érték (EV) eltérhet, de az eltérés mér-
téke nem ad egyértelmű támpontot a jövőbeni eltérések mértékére. A beavatkozás szük-
ségességéről pontosabb képet kaphatunk, ha a tevékenységek projektre gyakorolt hatását 
is felhasználjuk döntési bemenetként. Ez Vanhoucke (2012) szerint megoldható úgy, hogy 
az ütemezési kockázat elemzés (schedule risk analysis, SRA; bővebben lásd pl. Hulett, 
1996) adatait használjuk. Meglátásunk szerint azonban jobb megoldás, ha kihasználva a 
számítási kapacitást, a projekthálóban ténylegesen elfoglalt helyük és szerepük figyelembe 
vételével, a projekt átfutási idő számításával és Monte Carlo szimulációkkal határozzuk 
meg a várható befejezési időt és a beavatkozás szükségességét. Ezt a megközelítést 
mutatjuk be a továbbiakban. 

2  Alkalmazott módszerek  

A beavatkozás szükségességét jelző kártya vizsgálatához egy fiktív, generált projekttervet 
használtunk fel (2.1 alfejezet), ehhez kiszámítottuk az átfutási időt és a kártya beavatkozási 
határait (2.2 alfejezet), valamint meghatároztuk a döntési hibák költségeit és ezek alapján a 
módosított beavatkozási határokat (2.3 alfejezet). 

2.1  Projektek generálása  

A projektek generálásához Kosztyán (2015) mátrixos modelljét használtuk fel. A projektterv 
40 tevékenységet, közöttük 75 rákövetkezési relációt tartalmaz (1. ábra), hagyományos 
projektet feltételezve, mind a tevékenységek száma, mind a közöttük lévő reláció változat-
lan marad a végrehajtás során. A tevékenységek lefutási idejét és költségét folytonos 
egyenletes eloszlású valószínűségi változóként generáltuk a [0,20] tartományon.  

Az így kapott lefutási idő értékek a várható értéket jelentik, amelyek alapján elkészül 
a projektterv. A tényleges lefutási idők ingadozása béta eloszlást követ a várható érték 
90%-a és 120%-a között, a ferdeséget és csúcsosságot állandónak feltételeztük, rendre 
0,3162 és 2,4696 értékkel. 

A tevékenységek lefutási idejét, illetve azok ingadozását a többi tevékenységtől füg-
getlennek tekintjük. 
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1. ábra   A generált projekt tevékenység-csomópontú hálója  

 

2.2  Projekt átfutási időt szabályozó kártya (TPT-kártya) 

A szabályozó kártyán ábrázolt pontok a teljes projekt átfutási idő (total project time, TPT) 
várható értékét adják meg adott időpillanatban. A TPT várható értékét bármely az eddig 
lezajlott tevékenységek tényleges idejét és a hátralévők várható értékét figyelembe véve 
számítjuk.  

A TPT nagyságát meghatározó kritikus utat alkotó tevékenységláncolat a lefutási idők 
alakulásától függően változhat, de mindig független azonos eloszlású valószínűségi válto-
zók összege lesz, így eloszlását normálisnak tekintjük. Kiindulásképpen a szabályozó 
kártyáknál szokványos a középvonaltól – a TPT várható értékétől – 3 szórás távolságra 
lévő szabályozási határokat veszünk.  

2. ábra   Példa a TPT kártyára. Az első riasztás a 16. tevékenységnél történik. 

 

A projekt előrehaladtával egyre kevesebb lesz a még bizonytalan tevékenység lefutá-
si idő, a TPT ingadozása egyre kisebb lesz, az alsó (LCL) és felső (UCL) szabályozási 
határ egymáshoz és várható értékhez közeledik (2. ábra). Az alsó határon való átlépés 
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lehetőséget jelent a projekt hamarabbi befejezésére, erőforrások felszabadítására, a felső 
határ átlépése, viszont a projekt határidőben történő teljesítését veszélyezteti.  

2.3  Döntési következmények figyelembe vétele  

A beavatkozási határok megadása tovább finomítható, ha figyelembe vesszük hozzájuk 
kapcsolódó szabályozási döntések kimeneteleit. Az alábbi eseteket különböztethetjük meg: 

 Nem avatkozunk be egy szabályozott/stabil projektbe. – Nem számolunk több-
letköltséggel, c11=0. 

 Beavatkozunk a szabályozatlanná vált projektbe. – Többletköltségként merül fel 
a beavatkozás, az újratervezés, és a pótlólagos erőforrások biztosításának költ-
sége, jelölje ezen költségek összességét c00. 

 Feleslegesen avatkozunk be egy stabil projektbe, azaz elsőfajú döntési hibát vé-
tünk. – A beavatkozás, az újratervezés, és a pótlólagos erőforrások biztosításá-
nak költségén felül a projekt végén felszabaduló időre feleslegesen lekötött erő-
forrás költségével is számolnunk kell, c10. 

 Elmarad a szükséges beavatkozás, azaz másodfajú hibát vétünk. – A projekt 
túlcsúszása jelenti a c01 többletköltséget. 

A négy kimenetel bekövetkezési valószínűsége és a hozzájuk társított költségek alap-
ján számítható egy, az adott beavatkozási szabályrendszerhez tartozó, várható teljes dön-
tési költség. Ezt a teljes döntési költséget akarjuk minimalizálni.  

3  Eredmények   

Az új kártya működésének felmérése érdekében 100 000 szimulációt futtattunk az eredeti 
eloszlásokkal, majd a tervezet lefutási idők eloszlásának fokozatos változtatásával.  

Változatlan folyamat ellenére is 3596 esetben szabályozatlanságot jelzett a kártya, ez 
több mint tízszerese a termelésben alkalmazott kártyák esetén megszokott 0,27%-os első-
fajú hiba arányának. 

A másodfajú hibák arányának vizsgálatához különválasztottuk azokat az eseteket, 
ahol a tevékenység lefutási idők szórása növekedett meg (3. ábra), azoktól, amikor a vár-
ható értékük tolódott felfele (4. ábra). 
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3. ábra   Szabályozatlanságot jelző kártyák aránya a szórás függvényében 

 

Először a tevékenységek lefutási idejének szórását módosítottuk úgy, hogy az új szó-
rás és az eredeti közötti hányados 1,25 és 4 között változott 0,25-ös lépésekkel. A 3. ábrán 
látható, hogy nagyon lassan reagál a szórás növekedésére a kártya, a projekt feléig is el 
tudunk jutni, anélkül hogy a riasztás valószínűsége meghaladná a 0,05 értéket.  

4. ábra   Szabályozatlanságot jelző kártyák aránya a várható érték növekedésének függ-
vényében 
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A várható érték változtatásánál jelölje d a növekedés mértékét az eredeti értékhez vi-
szonyítva, azaz d = 0,1 tíz százalékos várható érték növekedést jelent minden tevékeny-
ségnél. Az d mértékére, a várható érték tendenciózus eltolódására, sokkal inkább érzékeny 
a TPT-kártya. A vízszintes vonalak annak a következményei, hogy a nem kritikus útvona-
lon lévő tevékenységek végrehajtásakor sem változik a tervezett átfutási idő. 

5. ábra   A teljes költség alakulása a kockázat alapon meghatározott felső határ (UCLr) 
függvényében 

 

Ha a döntési költségeket is figyelembe vesszük, akkor főként a felső határral kell fog-
lalkoznunk. Az egyes döntési kimenetelekhez tartozó költségeket fixnek vettük és az 5. 
ábrán látható módon rendeltünk hozzájuk értékeket. A legnagyobb költsége a vállalt határ-
időn (TPTc) való túlcsúszásnak van, míg az időben történő korrigálások kisebb ráfordítással 
is megoldhatóak. A teljes költség akkor lesz a minimális, ha a kockázat alapon meghatáro-
zott UCLr beavatkozási határt a tervezett átfutási idő (TPT0) közelében húzzuk meg. 

4  Összefoglalás, jövőbeli kutatási irányok   

A projekt szabályozó kártya kidolgozása még a kezdeti stádiumában van, de már most 
látszik, hogy lehet döntési kockázatot minimalizáló szabályozó határt definiálni. A döntési 
költségek esetében a jövőben szükségessé válik, hogy azokat a hátralévő tevékenységek 
végrehajtási, illetve gyorsítási költségeinek, valamint a célértéktől való eltérésük mértéké-
nek függvényében határozzuk meg. Ezáltal a beavatkozási határ a projekt megvalósítása 
során folyamatosan változzon, az aktuális helyzethez adaptív módon igazodjon.  

c11=0; 

c00=5; 

c10=10; 

c01=100 

TPT0=414,77 

TPTc=427,61 
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KEHL DÁNIEL, RAPPAI GÁBOR 

Sztochasztikus trend felismerése outlierek esetén  

 

Kivonat 

Közismert, hogy a kiugró értékek (outlierek) megjelenése az egyik legnehezebben kezelhe-
tő probléma a gazdasági idősorok modellezésében. Tanulmányunkban az igazi (true) 
outlierek kiterjesztett Dickey-Fuller (ADF) próbára gyakorolt hatását vizsgáljuk. Az elem-
zésben eltolásos véletlen bolyongást követő idősorokat generálunk Monte Carlo techniká-
val, a keletkezett idősorok különböznek egymástól az eltolás mértéke, illetve volatilitásuk 
tekintetében. Miután meghatároztuk az „eredeti” idősorokra vonatkozó ADF-értéket és az 
ehhez tartozó szignifikancia-értéket, outlierekkel „szennyezzük be” az idősorokat, és meg-
vizsgáljuk milyen mértékben térnek el az anomáliát tartalmazó idősorra vonatkozó próba-
eredmények az eredetitől. Százezres nagyságrendű szimulációt követően regressziós 
technikával keresünk kapcsolatot az idősori tulajdonságok, az outlier-szennyezés jellemzői 
(előfordulási gyakoriság, eltérés nagysága), valamint a próba ereje között. Megmutatjuk, 
hogy milyen tulajdonság-kombináció esetén fedi el nagy valószínűséggel az outlier a 
sztochasztikus trendet. 

1  Bevezetés  

Az outlierek, azaz a kiugró értékek29 vizsgálata nem új keletű, ugyanakkor az egyik legne-
hezebben kezelhető statisztikai probléma a gazdasági idősorok modellezésében. Durbin 
egyenesen úgy vélte, hogy „bárki, aki gazdasági idősorok modellezésével foglalkozik, 
aggódhat az outlier-probléma miatt”30. A kiugró értékek kezelése a korai statisztikai elem-
zésekben is gyakran vizsgált probléma volt, az irodalomban hemzsegnek az ezzel kapcso-
latos írások, ezek hasznos összefoglalása megtalálható Barnett és Lewis (1994) monográ-
fiájában. 

                                                 
29 Az outlier kifejezésnek a magyarban nincs teljes körűen elfogadott megfelelője. Darvas (2005) rendellenes értékekről ír, mi 
inkább a kiugró érték kifejezést használjuk, el akarjuk ugyanis kerülni, hogy úgy tűnjön az outlier megjelenése az idősorban 
valamilyen a modellező által elkövetett hiba következménye. 
30 Durbin (1979) 339. pp. 
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Abban többé-kevésbé egyetértés mutatkozik a szakirodalomban, hogy a kiugró érté-
kek két alapvető okból is keletkezhetnek, melyeket eltérően kellene megítélni. Egyrészt 
létrejönnek anomáliák mintavételi, vagy adatrögzítési hibákból, sőt néha szándékos csalás 
következtében. Ezeket, az angol nyelvű forrásokban gross error-ként nevesített kiugró 
értékeket, ebben az írásban nem soroljuk az outlierek közé, a mérési, rögzítési hibákat ki 
kell (vagy ki kellene) küszöbölni, így az outlier-kérdés megoldhatóvá válik. Az „igazi” (true) 
outlierek a folyamatokban meglevő természetes eltérések, esetleg (adatfelvételi, vagy 
gazdasági) rezsim-váltás következményeiként jönnek létre, a megfigyelt érték korrekt, csak 
valamiért meglepő, a várakozásokból kilógó. Nyilvánvalóan még ezt követően is szükséges 
valamilyen pontosabb meghatározás arra vonatkozóan, hogy mit értünk természetes elté-
résen. Az idősorokban fellelhető outlierek vonatkozásában a legáltalánosabban használa-
tos definíció Hawkinstól származik (Hawkins, 1980), eszerint „az outlier egy olyan megfi-
gyelés, amely annyira különbözik az összes többitől, hogy vélelmezhetően egy másik 
adatgeneráló folyamatból származik”. Érdemes megjegyeznünk, hogy Hawkins felteszi, 
hogy  

 az outlierek egyváltozós modellekben értelmezettek, 

 a vizsgált sztochasztikus folyamat DGP-je „normális”, jól kezelhető, és  

 kiugró értékek ritkán keletkeznek. 

Tanulmányunkban a true outlierek kiterjesztett Dickey-Fuller (ADF) próbára gyakorolt 
hatását vizsgáljuk. Gondolatmenetünk roppant egyszerű: elsőként szimulációval létreho-
zunk ismert tulajdonságokkal rendelkező véletlen bolyongást követő folyamatokat, majd 
ezeket különböző gyakoriságú és mértékű kiugró értékkel „szennyezzük” be, és megvizs-
gáljuk milyen mértékben változik meg az egységgyök-teszt során általánosan alkalmazott 
ADF-próba empirikus értéke, illetve az ehhez tartozó szignifikancia-érték az outlierek hatá-
sára. Ezt követően regressziós modellek segítségével elemezzük, hogy az eredeti idősor 
tulajdonságai, illetve az outlier jellemzői miként befolyásolják a próba erejét. Dolgozatunk 
végén egy egyszerű példán illusztráljuk az outlierek zavaró hatását. 

2  Sztochasztikus trend és tesztelése kiterjesztett Dickey-Fuller próbával  

Közismert, hogy a sztochasztikus idősor-modellezés egyik legtöbbet vizsgált nem-
stacionárius folyamata, a véletlen bolyongás, melynek általános formája   

𝑦𝑡 = 𝜇 + 𝑦𝑡−1 + 𝜀𝑡 

vagyis az idősor jelenlegi értéke egy konstanssal, valamint egy sztochasztikus taggal (fe-
hér zajjal31) tér el az eggyel korábbi értéktől. 

                                                 
31 𝜀𝑡~𝑁𝑖𝑑(0; 𝜎2).  
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Amennyiben elvégezzük a triviális behelyettesítéseket, akkor a sztochasztikus trend 
modelljéhez jutunk 

𝑦𝑡 = 𝑦0 + 𝜇𝑡 + ∑ 𝜀𝑡

𝑡

𝑖=1

 

ami nagyban emlékeztet a trend-stacionárius (determinisztikus lineáris trend) folyamatra. 

A trend-stacioner folyamat és véletlen bolyongás, illetve a kettő kombinációja, lehető-
vé teszi a stacionáriusságra (vagy a nem-stacionaritást jelző egységgyökre) vonatkozó 
hipotézisek tesztelését. Az egységgyök, illetve stacionaritás-tesztek alapos leírása pl. Hu-
nyadi (1994) cikkében olvasható. 

Az idősorok stacionaritásának vizsgálata során elsőként azt kívánjuk eldönteni, hogy 
egy adott idősor véletlen bolyongási folyamatból származik-e. Mindez egyszerűnek látszik, 
hiszen mindössze a 𝑦𝑡 = 𝜇 + 𝜑𝑦𝑡−1 + 𝜀𝑡 modellre kell paraméterbecslést végeznünk, 
és a regresszió alapján le kell tesztelnünk a  

𝐻0: 𝜑 = 1   𝐻1: 𝜑 ≠ 1 

hipotézisrendszert, és azonnal választ kapunk a kérdésre. Ugyanakkor a modell direkt 
becslése számos technikai nehézséget vet fel, emiatt Dickey-Fuller (1979) megoldásként 
azt javasolta, hogy ne az eredeti egyenletet, hanem annak módosított változatát az ún. 
Dickey-Fuller regresszió 

∆𝑦𝑡 = 𝜇 + (𝜑 − 1)𝑦𝑡−1 + 𝜀𝑡 

paramétereit becsüljük meg, mellyel számos problémától kíméljük meg magunkat. Az emlí-
tett tanulmány három különböző hipotézisrendszer mellett vizsgálja az egységgyök meg-
létét (a véletlen bolyongás, tehát a nemstacionaritás fennállását). A nullhipotézis mindhá-
rom esetben eltolás nélküli véletlen bolyongást tételez fel 

𝐻0: 𝑦𝑡 = 𝑦𝑡−1 + 𝜀𝑡  

Az ezzel szemben álló alternatívák 

a) stacionárius, elsőrendű autoregresszív, tehát AR(1) folyamat  
 𝐻1: 𝑦𝑡 = 𝜑𝑦𝑡−1 + 𝜀𝑡    𝜑 < 1  

b) eltolást (konstans tagot) is tartalmazó AR(1) folyamat  

 𝐻1: 𝑦𝑡 = 𝜇 + 𝜑𝑦𝑡−1 + 𝜀𝑡    𝜑 < 1  

c) eltolást és determinisztikus trendet is tartalmazó AR(1) folyamat  
 𝐻1: 𝑦𝑡 = 𝜇 + 𝜑𝑦𝑡−1 + 𝛽𝑡 + 𝜀𝑡    𝜑 < 1  
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Vegyük észre, hogy a próba egyszerűbben is felírható, ha a tesztelendő hipotézis-
rendszert átírjuk a 

𝐻0: ∆𝑦𝑡 = 𝜀𝑡 

𝐻1: ∆𝑦𝑡 = 𝜇 + (𝜑 − 1)𝑦𝑡−1 + 𝛽𝑡 + 𝜀𝑡  

alakra. Ilyenkor csak a következő paraméter-megszorításokat kell tesztelnünk: 

a) stacionárius, elsőrendű autoregresszív AR(1) folyamat  

 𝜇 = 𝛽 = 0, 𝜑 − 1 < 0  

b) eltolást (konstans tagok) is tartalmazó AR(1) folyamat  

 𝛽 = 0, 𝜑 − 1 < 0 

c) eltolást és determinisztikus trendet is tartalmazó AR(1) folyamat  

 𝜑 − 1 < 0 

A próbák végrehajtása során nehézséget okoz, hogy – a modell előfeltevései követ-
keztében – a regressziós paraméterek 0-val való egyezőségének tesztelésére vonatkozó, 
általánosan használt t-próbák itt nem alkalmazhatók, a szerzőpáros cikkében a próbafügg-
vényeknek saját kritikus érték táblát közölt.  

További problémát jelenthet, hogy a Dickey-Fuller próba első változata csak akkor ér-

vényes, ha a modellben szereplő  véletlen változó valóban fehér zaj. A gyakorlatban 

azonban gyakran megfigyelhető, hogy a modellek véletlen tagjai autokorreláltak, ami a 
próbát gyengíti, sokkal többször fordul elő, hogy korrekt nullhipotézist hibás döntéssel 
elvetünk (vagyis első fajú hibát követünk el). A megoldásra a DF-próba minimális módosí-
tása kínálkozik, az ún. kiterjesztett Dickey-Fuller próbában (ADF-próba, augmented DF-
test) a becsülendő regresszió 

∆𝑦𝑡 = 𝜇 + (𝜑 − 1)𝑦𝑡−1 + ∑ 𝛾𝑖∆𝑦𝑡−𝑖 +

𝑝

𝑖=1

𝛽𝑡 + 𝜀𝑡 

formájú, és ebben vizsgáljuk a korábban felírt paraméter-restrikciókat32. Tanulmányunkban 
az egységgyök (sztochasztikus trend) meglétét a fenti ADF-próbával teszteljük. 

3  Outlierrel szennyezett idősorok szimulálása  

Tanulmányunk alapgondolata, hogy Monte Carlo szimulációval 1000 elemű idősorokat 

állítunk elő, melyek DGP-je véletlen bolyongás. A szimulált idősorok esetén 𝑦0 = 0, az 

                                                 
32 A késleltetett differenciák szerepeltetésének logikájáról lásd pl. Said – Dickey (1984). 

te
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eltolás mértékét mutató paraméter a 0 ≤ 𝜇 ≤ 5 folytonos egyenletes eloszlásból szárma-
zik. A random walk-ban megjelenő fehér zaj konstans szórását szintén egyenletes elosz-
lásból generáltuk, ahol 0 ≤ 𝜎 ≤ 50. Az 1. ábrán egy – esetünkben 
 𝜇 = 1;  𝜎 = 10 – jellemzőkkel generált véletlen bolyongás látszik. 

1. ábra   Véletlen bolyongás 

 

Miután létrehoztuk az előbbi idősort, outlierekkel szennyezzük be azt. Az outliereket 
két tulajdonsággal jellemezzük: milyen sűrűn fordulnak elő, illetve milyen mértékűek. Szi-
mulációink során az 1000 elemű idősorokban 0 és 200 közötti számú, véletlen időpontban 
tételeztünk fel kiugró értéket, ezek nagysága az adott időpillanatban az adatgeneráló fo-
lyamat alapján várt érték 0 és 3-szorosa között változott, mégpedig úgy, hogy az outlier hol 
növelte, hol csökkentette az eredeti idősori értéket. Az outliereket is tartalmazó idősorok 
DGP-je az alábbi 

�̃�𝑡 = (1 + 𝐷𝑡𝑟)𝑦𝑡  

ahol 𝐷𝑡 bináris dummy, melynek értéke véletlenszerűen választva 0 vagy 1 lehet, és 

�̅�𝑡~𝐸[0; 0,2], valamint 𝑟~𝐸[−3; 3]. Egy outlierrel (�̅�𝑡 = 0,1, 𝑟 = 1) szennyezett 
idősor lefutását mutatja a 2. ábra. 
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2. ábra   Véletlen bolyongás outlierekkel 

 

100 ezer szimulációt végeztünk (egy szimuláció alatt egy 𝜇, 𝜎, �̅�, 𝑟 kombinációt ér-
tünk) és összehasonlítottuk az eredeti 𝑦𝑡 és a szennyezett �̃�𝑡 idősorra vonatkozó ADF-
teszt tapasztalati értékét, illetve a próbához tartozó szignifikancia-értéket (p-értéket). Az 
eredeti, illetve a szennyezett idősorokra vonatkozó ADF-tesztek empirikus próbaértékeinek 
eloszlását illusztrálja a 3. ábra. 

3. ábra   Az empirikus tesztstatisztikák becsült eloszlása 
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Az ábrán láthatjuk, hogy az outlierrel szennyezett idősorokra vonatkozó próbafügg-
vény-értékek egyértelműen balra (negatív irányba) tolódtak, vagyis sokkal nagyobb arány-
ban sugallják a nullhipotézis elvetését, mint az eredeti idősorokra vonatkozó ADF-próbák.  

Az előző eredményekből joggal következtethetünk arra, hogy az outlierek megjelené-
se csökkenti a próba erejét, a kérdés, hogy az erőcsökkenés zavaró mértékű-e az életsze-
rű esetekben. 

4  Az ADF-próba erejének változását modellező regresszió 

A szimuláció elvégzése után rendelkezésünkre áll egy 100 ezer megfigyelést tartalmazó 
adatállomány, melyben független változóként használható 

 az eredeti és a szennyezett idősorra vonatkozó ADF-próba tapasztalati értékei-
nek különbsége (∆𝐴𝐷𝐹), 

 az eredeti és a szennyezett idősorra vonatkozó ADF-próba szignifikancia-
értékeinek (p-értékeinek) hányadosa (ℎ𝑝), 

 egy bináris változó, melynek értéke 1, ha az eredeti idősor esetén 5%-os szinten 
az egységgyök hipotézist (helyesen) nem kellett elvetni, de az outlierekkel ter-
helt idősor esetén a próba stacionaritást vélelmez (𝑓𝐴𝐷𝐹),   

a függő változók pedig az eredeti és a szennyezett idősorra korábban már bemutatott 

paraméterek aktuális értékei (𝜇, 𝜎, �̅�, 𝑟).  

A szimuláció eredményeként keletkezett adatállomány alapján 3×4 regressziós mo-
dellt illesztettünk: a három potenciális eredményváltozó mindegyikére egy csak az eredeti 
idősort befolyásoló jellemzőket (𝜇, 𝜎), mint magyarázó változókat tartalmazó modellt; kettő 

három magyarázó változós (𝜇, 𝜎) mellett, vagy �̅�, vagy 𝑟, mint magyarázó változó) és egy 
valamennyi befolyásoló tényezőt tartalmazó egyenletet. Az első két eredményváltozó ese-
tén a regressziós modell lineáris, a harmadiknál bináris logit. A paraméterbecslések ered-
ményeit tartalmazza az 1. táblázat. 
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1. táblázat   Regressziós becslési eredmények33  

Eredményváltozó 

Regressziós együttható 
(zárójelben a standard hiba) 𝑅2 

𝜇 𝜎 �̅� 𝑟 

∆𝐴𝐷𝐹 

1,627 
(0,009) 

-0,122 
(0,001) 

  0,473 

1,625 
(0,008) 

-0,122 
(0,000) 

14,094 
(0,122) 

 0,535 

1,626 
(0,007) 

-0,122 
(0,000) 

 
1,635 

(0,007) 
0,660 

1,624 
(0,006) 

-0,122 
(0,000) 

14,113 
(0,094) 

1,636 
(0,006) 

0,722 

ℎ𝑝 

11,855 
(0,092) 

-0,646 
(0,006) 

  0,230 

11,839 
(0,090) 

-0,645 
(0,005) 

98,554 
(1,351) 

 0,269 

11,849 
(0,085) 

-0,647 
(0005) 

 
11,904 
(0,085) 

0,356 

11,833 
(0,082) 

-0,646 
(0,005) 

98,692 
(1,229) 

11,909 
(0,082) 

0,395 

𝑓𝐴𝐷𝐹 

0,908 
(0,009) 

-0,043 
(0,001) 

  0,142 

0,947 
(0,009) 

-0,045 
(0,001) 

7,853 
(0,127) 

 0,171 

1,072 
(0,010) 

-0,051 
(0,001) 

 
1,083 

(0,010) 
0,249 

1,130 
(0,010) 

-0,054 
(0,001) 

9,331 
(0,140) 

1,144 
(0,010) 

0,284 

Az eredmények önmagukért beszélnek: 

 valamennyi modell létezik, a magyarázó erők kielégítőek, 

 láthatjuk, hogy az outliereket jellemző mutatók beépítése a modellekbe jelentő-
sen növelte azok magyarázó erejét, 

                                                 
33 Logisztikus regressziónál McFadden-féle 𝑅2.  
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 valamennyi regressziós együttható szignifikánsan különbözik 0-tól még 1%-os 
szinten is, 

 a paraméterek előjele a várakozásoknak megfelelő, vagyis a sztochasztikus 
trend meredeksége, az outlierek előfordulási gyakorisága és a kiugró értékek 
nagysága pozitívan, míg az eredeti idősor volatilitása negatívan korrelál a pró-
bafüggvény empirikus értékének csökkenésével, vagyis a hibás döntés valószí-
nűségével. 

Érdemes megvizsgálni egy nagyon egyszerű esetet! Legyen a kiinduló modellünk el-
tolás nélküli véletlen bolyongás, standard normális eloszlású fehér zajjal. Ebben az eset-
ben34 a próbafüggvény-érték változására vonatkozó legbővebb modellspecifikáció szerint: 

∆𝐴𝐷𝐹 = −0,171 + 1,624 × 0 − 0,122 × 1 + 14,113 × �̅� + 1,636𝑟 

Ekkor például �̅� = 0,1 és 𝑟 = 1 esetben, vagyis 10%-os outlier-előfordulási gyako-
riság és az idősori értéket duplázó (vagy felező) outlier mellett az ADF-próba tapasztalati 
értéke 2,75-tel csökken, vagyis nagy valószínűséggel kisebb lesz az 5%-os szignifikancia-
szinthez tartozó kritikus értéknél (azaz hibásan a nullhipotézis elvetését sugallja). A 2. 
táblázat ennél az egyszerű véletlen bolyongásnál mutatja, hogy melyek a „veszélyes” 
outlier-jellemzők, vagyis mikor kell arra számítanunk, hogy az outlierek megjelenése nagy 
valószínűséggel a sztochasztikus trend elfedéséhez vezet. 

2. táblázat   ADF-értékek csökkenése35 az outlierek miatt   

�̅� 
𝑟 

0,1 0,2 0,5 1 1,5 2 3 

0,01 0,0117 0,1753 0,6661 1,4841 2,3021 3,1201 4,7561 

0,02 0,1529 0,3165 0,8073 1,6253 2,4433 3,2613 4,8973 

0,05 0,5763 0,7399 1,2307 2,0487 2,8667 3,6847 5,3207 

0,10 1,2819 1,4455 1,9363 2,7543 3,5723 4,3903 6,0263 

0,15 1,9876 2,1512 2,6420 3,4600 4,2780 5,0960 6,7320 

0,20 2,6932 2,8568 3,3476 4,1656 4,9836 5,8016 7,4376 

A táblázat adatai jól mutatják, hogy ebben az egyszerű esetben szinte csak a megle-
hetősen nagy outlierektől kell félnünk, hiszen az eredeti idősori értéket duplázó outlierek is 
csak akkor veszélyesek, ha az idősor 10%-ánál többet szennyeznek.  

                                                 
34 Noha eddig nem tüntettük fel, a modellbecslések értelemszerűen konstans tag feltételezésével készültek. 
35 Vastagon szedve azon jellemző-kombinációk, ahol a csökkenés mértéke önmagában nagyobb, mint az 5%-os szinthez 
tartozó kritikus érték. 
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Könnyen belátható, hogy szinte bármilyen tényező-kombinációra készíthető ilyen táb-
lázat, vagyis bármilyen konkrét, sztochasztikus trendet tartalmazó idősor esetén meg-
mondható, hogy milyen gyakoriságú és mértékű outlierek képesek elfedni a trendet. A 
dolgozat utolsó részében erre látunk egy példát. 

5  Illusztratív példa  

Tekintsük a gyakran ország-kockázatként is emlegetett, a magyar államadósság-törlesztési 
leállás kockázatára köthető biztosítási felárat (közismert nevén a magyar CDS-felárat) a 
globális pénzügyi válság kirobbanását követő időszakban! Annak érdekében, hogy korábbi 
szimulációinkkal összemérhető hosszúságú tény-adatsorokat vizsgáljunk, a 2008 szep-
tember 1. és 2011 augusztus 31. közötti időszakot (776 munkanapot) elemeztük. Az erede-
ti CDS-felár idősor a 4. ábrán látható lefutást mutatta. 

4. ábra   A magyar államadósságra vonatkozó CDS felár 3 éves idősora 
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Az idősorra vonatkozó ADF-próba empirikus értéke -2,975, a hozzá tartozó 
szignifikancia érték 0,0377, vagyis 5%-os szinten el kellene vetni az egységgyök (sztoc-
hasztikus trend) létezésére vonatkozó nullhipotézist, vagyis az idősor a vizsgált időszak-
ban, tehát a válságot követő 3 évben, beleértve a 2010-es kormányváltás utáni bő első 
évet is, stacionáriusnak tekinthető. Ha mindezt elfogadjuk, akkor kijelenthetjük, hogy a 
CDS-felár a válság után sem csökkent. 

Ha ugyanakkor elvégezzük az egyik legegyszerűbb outlier-szűrést, és a 10%-os 
winzorizálást hajtunk végre, vagyis a kiugróan alacsony és kiugróan magas 5-5%-ot 
outliernek tekintjük és kiszűrjük, és ezeket az értékeket az 5., illetve 95. percentilis értékkel 
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helyettesítjük, akkor az ADF-próba p-értéke 0,0805 lesz, vagyis 5%-os szignifikancia-
szinten döntve ugyanerre az idősorra vonatkozóan el kell fogadni a nullhipotézist, és a 
CDS-felár idősorában negatív meredekségű (csökkenő) trendet detektálunk. 

Egyszerű példánk is jól illusztrálja, hogy az extrém (kiugró) értékek nagyban képesek 
befolyásolni a kiterjesztett Dickey-Fuller próba erejét, és outlierek esetén könnyen előfor-
dulhat, hogy az egyébként meglévő sztochasztikus trend elfedődik. 
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KOPPÁNY KRISZTIÁN 

A digitális gazdaság eljövetele: mit mutatnak a világ  
input-output táblák? 

 

Kivonat 

A tanulmány a digitalizáció és a robotizáció széles körű elterjedésével jellemezhető, ne-
gyedik ipari forradalomnak nevezett átalakulás valószínűsíthető jeleit és következményeit 
keresi a világgazdaság termelési szerkezetének és ágazati kapcsolatainak változásában. A 
vizsgálatokhoz a World Input-Output Database 2000 és 2014 közötti input-output tábláit 
használjuk. Az értékláncokon tovagyűrűző hatásokat a Ghosh-féle kínálatoldali modellben 
vizsgáljuk. Az előzetes eredmények több érdekes, más globális statisztikáknak több pon-
ton, s részben még magának az előadás címének is ellentmondó tendenciára világítanak 
rá. Lehetséges, hogy ezek az ellentmondások csak látszólagosak? S a kapott paradox 
eredmények mégis csak a digitális gazdaság szerteágazó következményekkel járó eljöve-
telét mutatják? 

1  Bevezetés 

Manapság a csapból is az Ipar 4.0 folyik. Bár a világ Európán kívüli részein másként hívják, 
a negyedik ipari forradalom lényegében mindenütt ugyanazt jelenti: a digitalizáció, a 
robotizáció, az egymással közvetlen kapcsolatban álló, kommunikáló eszközök minden-
napjaink és gazdaságunk szerves részeivé válnak, váltak. A tanulmány annak igyekszik 
utánajárni, hogy mindeközben hogyan változott a gazdaság ágazati szerkezete. Vizsgáló-
dásainkat globális szinten végezzük, úgynevezett világ input-output táblák alapján. Első-
sorban a digitális technológiák elterjedésével összefüggésbe hozható változásokat keres-
sük, s ez alapján a robotok, robotizált, számítógép-vezérelt gépek, számítógépek, 
okostelefonok és más okoseszközök gyártásának, az ezekhez kapcsoló programozási, 
infokommunikációs és infotechnológiai szolgáltatásoknak, valamint a villamosenergia-
termelésnek az egyre növekvő gazdasági részarányát várjuk. Ezzel párhuzamosan arra is 
számítunk, hogy néhány tradicionális, a digitalizáció hatására visszaszoruló ágazat globális 
kibocsátásból és hozzáadott értékből való részesedése jelentősen csökkent. 
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2  A World Input-Output Database (WIOD) 

Hipotéziseink ellenőrzéséhez napjaink egyik nagy input-output guruja, Erik Dietzenbacher 
nevével fémjelzett, s az általa vezetett WIOD (World Input-Output Database) projekt kere-
tében összeállított, 56 ágazatot, 5 végső keresleti kategóriát és 43 nevesített országot (a 
továbbiakra pedig összevont, ROW (Rest of the World) becsléseket) magába foglaló világ 
input-output táblákat használjuk. Az adatbázis 2016-os kiadása a 2000-2014-es évek min-
degyikére közöl adatokat, s ez alapján jól vizsgálhatók a hosszú távú tendenciák36. 

Az efféle több évre kiterjedő input-output elemzés persze meglehetősen idő- és 
erőforrásigényes munka. Tekintettel arra, hogy egyetlen év táblája is több mint hatmillió 
cellából áll, a feladat nemcsak a modellezőnek, hanem a számítógépének is kihívás. Így 
annak érdekében, hogy írásunkban legalább előzetes eredményekkel szolgálhassunk, a 
területi dimenziót elhagytuk. Globális elemzésünk során sem országokat, sem 
országcsoportokat, de még a világ fejlett és feltörekvő felét sem különböztetjük meg. Az 
input-output elemzés meglehetősen érzékeny az aggregáltság fokára, így ez az egyszerű-
sítés mindenféle torzításokhoz vezethet, mint ahogyan a folyóárakon, amerikai dollárra 
folyóévi valutaárfolyamokon átszámított kiinduló táblaadatok is. Bár elemzésünk során 
mindig az adott évi kibocsátáson és hozzáadott értéken belüli arányokat vizsgáljuk, s az 
egymást követő évek között nem próbálunk kapcsolatot teremteni (például növekedést 
kifejező volumenindexekkel), fontos szem előtt tartani, hogy ugyanannak a terméknek az 
ára vagy ugyanannak a munkának a bére területileg és időben is jelentősen eltérhet. S 
még ha a regionális különbségek időben állandók is, a termelés területi megoszlásának 
változásai jelentős differenciákat és összemérési problémákat eredményezhetnek. 

Mindezek ellenére a globális kibocsátás és hozzáadott érték WIOD alapján adódó 
szintjei és trendjei viszonylag jól összhangban vannak a más forrásokból származó ada-
tokkal. Nem így az ágazati arányokra vonatkozó értékek. 

3  A világgazdaság ágazati szerkezete nagy vonalakban 

A Világbank és a Statista adatai alapján a mezőgazdaság és az ipar részesedése a globá-
lis GDP-ből 2015-ig csökkenő, míg a szolgáltató szektoré növekvő tendenciát mutat  
(1. ábra). Ezek a trendek nemhogy nem olvashatók ki egyértelműen a világ input-output 
táblákból, hanem inkább az ellenkezőjük látszik. Az egyre nagyobb GDP-részarányt felmu-
tató mezőgazdaság, s az ingadozó, de tendenciáját tekintve mégis inkább növekvő arányú 
ipar, s a visszaszoruló szolgáltatások egy egészen más irányba tartó világgazdaság képét 
tárják elénk. S ha mindezekhez a változásokhoz köze van a digitalizációnak is, az 1. ábra 
vonaldiagramjai a negyedik ipari forradalom lehetséges következményeinek többféle, egy-
mástól eltérő, sőt egymásnak ellentmondó olvasatával szolgálnak. A további kutatások 

                                                 
36 A WIOD és alkalmazásainak bemutatásához lásd Timmer et al. (2015, 2016) tanulmányait. 
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szempontjából ily módon különösen érdekesek lehetnek a WIOD statisztikák, s legalább 
ennyire az a WIOD irányába mutató „korrekció” is, amelyet a világbanki adatoknál 2016-
ban láthatunk. 

4  Részletes ágazati bontás 

A kibocsátáson és hozzáadott értéken belüli arányokat részletes bontásban is megvizsgál-
tuk. A 2. és 3. ábrák felső, illetve középső diagramjai azokat a szektorokat tartalmazzák, 
amelyek részesedései a legszignifikánsabb növekvő, illetve csökkenő trendeket mutatták. 
Előbbiek között szerepel például a bányászat, a növénytermesztés, az állattenyésztés, az 
élelmiszeripar, a villamosáram-termelés, a fémalapanyagok és vegyi anyagok gyártása. 
Ezek szinte kivétel nélkül Földünk elsődleges erőforrásainak kiaknázásával és feldolgozá-
sával, élelmiszerré, energiává és más alapanyaggá való konvertálásával foglalkoznak. Alig 
néhány – mint például az elektromosáram-ellátás vagy a raktározás és a szállítást támoga-
tó tevékenységek – kapcsolható közvetlenül a digitalizációhoz. 

A visszaszoruló ágazatok toplistásai között valóban ott vannak a negyedik ipari forra-
dalom által minden bizonnyal hátrányosan érintett, hagyományos iparágak, mint például a 
papír- és nyomdaipar vagy a kiadói tevékenységek, de ott van például a reklám- és piacku-
tatás, illetve a világkereskedelem is, amelynek lassulásáról maguk a WIOD kutatócsoport 
tagjai is beszámoltak (Timmer et al., 2016). 

Ami a kifejezetten digitális iparágak arányait illeti, egyértelműen vagy kimagasló mér-
tékben növekvő részarányú tendenciával sem a számítógép, elektronikai és optikai termé-
kek gyártása, sem a számítógép-programozás és a kapcsolódó információs és 
infotechnológiai szolgáltatások, sem a telekommunkiáció, sem pedig a villamosgép- és 
berendezés gyártás nem jellemezhető. Néhány rövid ideig tartó, átmeneti zavart leszámít-
va (mint például a 2008-2009-es válság), ezek az ágazatok nagyjából a világgazdasággal 
azonos ütemben bővültek. 

5  Számítások Ghosh kínálatoldali modelljével 

Annak érdekében, hogy az ágazatok összefonódásának, a globális értékláncok alakulásá-
nak következményeit is feltárhassuk, Ghosh (1958) kínálatoldali input-output modelljével 
végeztünk számításokat (a matematikai háttérhez lásd még Miller, Blair (2009) 12. fejezet). 
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1. ábra   A mezőgazdaság, az ipar és a szolgáltatások részesedése a globális hozzáadott 
értékből 

 

Forrás: Világbank (data.worldbank.org), Statista (statista.com), valamint WIOD (wiod.org) 
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2. ábra   A globális kibocsátásban leggyorsabban növekvő (fent) és csökkenő (középen) 
részarányú ágazatok, valamint a digitális gazdaság trendjei (lent, részesedés a globális 
kibocsátásból) 

 

Forrás: WIOD 
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3. ábra   A globális hozzáadott értékben leggyorsabban növekvő (fent) és csökkenő (közé-
pen) részarányú ágazatok, valamint a digitális gazdaság trendjei (lent, részesedés a globá-
lis hozzáadott értékből) 

 

Forrás: WIOD 
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5.1  Output multiplikátorok 

A 4. ábrán látható output multiplikátorok az egyes ágazatok egy egységnyi elsődleges 
erőforrás (munkaerő, tőke, természeti erőforrás) felhasználásának más ágazatokra kifejtett 
közvetlen és közvetett kibocsátási hatásait mutatják. Az oszlopdiagram a szorzók értéké-
ben 2000 és 2014 közötti változásokat is jelzi. Jól látszik, hogy a mezőgazdaság és az ipar 
multiplikátorai általában jóval nagyobb mértékben növekedtek, mint a szolgáltatásokéi. 
Egységnyi mezőgazdasági és ipari munka- és tőke(jövedelem) jellemzően egyre jelentő-
sebb hatással jelenik meg a globális értéklánc ráépülő termékeiben. 

Kibocsátási multipikátoruk tekintetében a legnagyobb arányú trendszerű növekedést muta-
tó ágazatok láthatók az 5. ábrán. A gép- és számítógép-gyártás és az energiaszektor tova-
gyűrűző hatásainak erősödése jól összeegyeztethető a negyedik ipari forradalommal. A 
hulladékgazdálkodásé pedig az egyre általánosabbá váló és fokozódó környezeti terhelés-
re hívja fel a figyelmet. 

5.2  Kibocsátási és hozzáadott érték hatások a downstream értékláncok mentén 

A multiplikátorok által megragadott intenzitás csak az egyik tényezője egy ágazat globális 
szerepének. Fontos figyelembe venni a volumenek értékláncokra gyakorolt hatásait is. 
Éppen ezért a 2. és 3. ábrákon szereplő arányokat kiszámítottuk úgy is, hogy nem csupán 
az egyes ágazatok saját kibocsátását és hozzáadott értékét vettük alapul, hanem elsődle-
ges erőforrás-felhasználási volumeneik és multiplikátoraik alapján minden olyan kibocsá-
tást és hozzáadott értéket, amely a downstream értékláncok mentén, továbbfelhasználásra 
kerülő termékeik és szolgáltatásaik alapján hozzájuk köthető. Ez azonban lényeges elté-
rést nem eredményezett a 2-3. ábrákhoz képest. Sem a toplistás ágazatok, sem a tenden-
ciák nem változtak. 

5.3  A kibocsátási és a hozzáadott érték koncentrációja 

Végezetül megvizsgáltuk a globális kibocsátás és hozzáadott érték ágazati koncentrációját. 
Ezt ugyancsak az előző alfejezetben leírt értéklánc szemléletben tettük. A 6. ábrán látható 
Gini-együtthatók jól mutatják, hogy mindkét makrogazdasági kategória tekintetében egyre 
koncentráltabbá vált a világgazdaság. Egyre kisebb számú ágazat(i értéklánc) adja (köz-
vetlenül és közvetve) a globális össztermelés és összjövedelem egyre nagyobb arányát. 
Ez a folyamat a digitalizáció hatására várhatóan egyre nyilvánvalóbbá és nagyobb léptékű-
vé válik. 
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4. ábra   A világgazdaság ágazatainak globális output mutliplikátorai, 2014 

 

Forrás: WIOD 

5. ábra   Az öt leggyorsabban növekvő multiplikátorral rendelkező ágazat 

 

Forrás: WIOD 
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6. ábra   A kibocsátás és a jövedelemtermelés Gini-együtthatói a downstream értékláncok szerint 

 

Forrás: WIOD 

6  Konklúziók, további kutatási irányok 

A globális statisztikák ellentmondásai, az adatbázis és számításaink korábban hangsúlyo-
zott korlátai óvatos konklúziók levonására adnak csak lehetőséget. Eredményeink egy 
része (mint például a fokozó koncentráció) viszonylag egyértelmű és könnyen elfogadható. 
Más részük homályos, ellentmondásos és vitatható. Ha csupán ez utóbbiakra sikerült rávi-
lágítanunk, s ez további kutatásokra ösztönöz, tanulmányunk már elérte célját. 

A digitális gazdaság ágazatainak átütő mértékű térnyerését a világ össztermelésében 
és hozzáadott értékében – legalábbis egyelőre – nem sikerült kimutatni. Nem szabad elfe-
lejtenünk, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján csupán 2014-ig tudtuk nyomon követni 
a folyamatokat. Az igazán nagy „digitális boom” viszont csak ezt követően jelentkezett. 
Fontos ugyanakkor, hogy a számítógép- és elektronikai termék gyártás output multiplikáto-
ra emelkedett a legnagyobb ütemben a vizsgált időszak alatt. Az, hogy ez mégsem mutat-
kozott meg globális kibocsátási és hozzáadott értékbeli részesedésének növekményében, 
feltehetően több, további elemzést igénylő tényezővel (pl. a relatív árak változása, a haté-
konyság növekedése vagy ha úgy tetszik, a hozzáadottérték-hányad csökkenése, a 
termelőkibocsátási hányad növekedése, térbeli átrendeződések stb.) magyarázható. Az 
egyes gazdasági tevékenységek és termékcsoportok jövedelemtermelő-képességének 
elemzéséhez éppen ezért célszerű az input-output elemzést nemcsak a Ghosh-féle push 
modellel és multiplikátorokkal, hanem a végtermékektől az upstream értékláncok mentén 
visszafelé haladva, a Leontief-féle pull modellel, a területi dimenziót is visszaemelve, or-
szágokat, országcsoportokat megkülönböztetve elvégezni. 

0,4

0,42

0,44

0,46

0,48

0,5

0,52

0,54

0,56

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

G
in

i-e
gy

üt
th

at
ó 

ér
té

ke

Globális kibocsátás

Globális hozzáadott érték



62 

A kutatás és a dolgozat szerző számára legfontosabb hozadéka a három legfőbb 
gazdasági ág kibocsátási és GDP-részesedésével és tendenciáival kapcsolatos anomáliák 
feltárása volt. Lehetséges, hogy lassacskán (vagy nem is olyan lassacskán) meg kell vál-
toztatnunk a fejünkben oly régóta élő, s a korábbi adatok által folyamatosan visszaigazolt 
képet a fokozatosan visszaszoruló mezőgazdaságról és iparról, s az egyre inkább teret 
nyerő, élőmunka-igényes, s emiatt a hozzáadottérték-termelés kétharmadát adó 
szolgáltatószektorról? Ha a korábban megismert és megszokott trendek a jövőben nem 
folytatódnak, sőt megfordulni látszanak, akkor ennek mi lehet az oka? A túlnépesedés, a 
globális egyenlőtlenségek, a szegénység, a természeti erőforrások egyre nagyobb fokú 
kihasználása okozza a mezőgazdaság és az ipar felértékelődését? Vagy elképzelhető, 
hogy ez éppen (részben) a negyedik ipari forradalom következménye (is)? Lehetséges, 
hogy trendfordulóval járó, igazán nagy átalakulás kezdődik? A tömeges robotizáció eléri a 
szolgáltató szektort is, s ott olyan mértékű élőmunka-megtakarítást eredményez, amely a 
hozzáadott érték jelentős csökkenésével, ágazatok közötti átrendeződésével jár? Míg az 
egyre kevesebb emberi közreműködéssel termelő, gépek által vezérelt, már-már tökélete-
sen automatizált-robotizált iparban és a precíziós mezőgazdaságban bekövetkező haté-
konyságjavulás az ágazatok GDP-termelését növeli (ez önmagában is kérdés, no meg az 
is, hogy az egyes tényezőtulajdonosok ezen milyen arányban osztoznak), a szolgáltatások 
viszont veszítenek szerepükből? S mivel részarányuk még mindig óriási, visszaesésüket – 
ha a másik két gazdasági ág növekedése nem tudja kompenzálni – az egész világgazda-
ság megérzi? Ellentmondásos(nak tűnő) adataink éppen ezt próbálják sugallni? Csak 
egyelőre nem látjuk a fától az erdőt? Pedig a folyamat elkezdődött? 

De az is lehet, hogy a hagyományos mezőgazdaság-ipar-szolgáltatás felosztásban a 
jövőben már nem is érdemes gondolkodni? Talán még ágazatokban sem, amelyek a gaz-
daságstatisztika számára úgyis egyre nehezebben megkülönböztethetők lesznek? A gaz-
dasági tevékenység egyre jobban integrált és koncentrált formában, egyre kevesebb érték-
láncba szerveződve, csupán néhány alkalmazottat foglalkoztató globális vállalatokban 
valósul majd meg, amely akár mindegyik hagyományos ágazatból magába foglal bizonyos 
elemeket? Ezek már persze utópiák. 

Az itt felvázolt előzetes eredmények a kutatásnak csupán a legelső, helyzetfeltáró lé-
pései. Néhány számszerű és gondolati adalékkal azonban talán így is sikerült hozzájárulni 
a témával kapcsolatos diskurzushoz. A kivonat végén és az előző bekezdésekben felvetett 
kérdések egyelőre megválaszolatlanul maradnak. A tanulmányban bemutatott valós vagy 
látszólagos ellentmondások feloldására az elemzések folytatásával, elmélyítésével újabb 
írások keretében vállalkozhatunk. 
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KOVÁCS ERZSÉBET, VASKÖVI ÁGNES 

Tovább élünk, tovább dolgozunk? 

 

Kivonat 

Az elmúlt 20 évben valamennyi fejlett és feltörekvő országban látványosan nőtt a várható 
élettartam. A címben felvetett kérdésnek ellentmondani látszik a nyugdíjrendszerek esetle-
ges változása, a nyugdíjkorhatár emelése ugyanis csak egy-két országban (pl. Dánia, 
Hollandia) követi a természetes folyamatokat. 35 OECD ország adatai alapján lineáris 
faktor modellel megvizsgáltuk a nők és férfiak várható élettartamát születéskor és 65 éves 
korban, és a kettő közti növekedést, mint élettartam nyereséget összevetettük a tényleges 
nyugdíjba vonulás értékeivel. Ez a faktor modell statisztikai értelemben jól illeszkedett, de 
az életmutatókból álló faktor és a nyugdíjfaktor két ortogonális tengelyt képez, azaz a fejlett 
országokban nem tudunk kapcsolatot kimutatni a magasabb várható élettartam és a nyug-
díjkorhatár között. A feltörekvő régió országainál megállapíthatjuk, hogy 5 év várható élet-
tartam növekedés indukál 1 év effektív nyugdíjkorhatár emelkedést. Az országok klasztere-
it vizsgálva szintén azt állapítottuk meg, hogy az élettartam hossza és a nyugdíjba vonulási 
kor nem feltétlenül mozog együtt. 

1  Bevezetés  

Tanulmányunkban a korábbi elemzések (Kovács, 2012/a; Májer-Kovács, 2011) nyomán 
arra keressük a választ, hogy az OECD országok lakosságának várható élettartamában 
bekövetkezett változás milyen mértékű nyugdíjkorhatár változást indukált az elmúlt húsz 
évben az egyes országokban.  

2  A felhasznált adatok és az alkalmazott statisztikai módszerek 

Vizsgálatunkat 35 OECD ország 20 éves adatállományán végeztük el, 1996 és 2015 között 
elemeztük az országok lakosságának várható élettartamában bekövetkezett változásokat, 
illetve a tényleges nyugdíjba vonulás éve és a növekvő várható élettartam közötti össze-
függéseket. 1996 és 2005 között 34 OECD ország adatait vizsgáltuk, ebben az időszakban 



65 

figyelmen kívül hagytuk ugyanis Lettországot, tekintettel arra, hogy OECD csatlakozása 
(2016) előtt az országra korlátozottan álltak rendelkezésre hiteles gazdasági mutatószám-
ok. Valamennyi élettartam és nyugdíj adatot külön kezeltük az országok női és férfi lakos-
ságára vonatkozóan. 

A változások magyarázatához regressziós kapcsolatot kerestünk a várható élettartam 
és a társadalmi jóllét mutatói között. Vizsgáltuk a bruttó nemzeti jövedelem, a foglalkozta-
tottság és iskolázottság kapcsolatát az élettartam mutatókkal, de egyik jólléti mutató sem 
mutatott velük erős korrelációs kapcsolatot.  

Fentiekre tekintettel végső lineáris faktor modellünkbe (Kovács, 2015) kizárólag az 
élettartam és a tényleges nyugdíjba vonulási változókat vontuk be37, mindvégig külön ke-
zelve a nők és férfiak változóit. Az egymástól független faktorok képzésével arra kerestük a 
választ, hogy a különböző élettartam mutatók és az effektív nyugdíjkorhatár között  – ha 
kimutatható, akkor – milyen mértékű az összefüggés. 

3  Várható élettartam különböző életkorokban 

A születéskor várható élettartam becslése mellett leggyakrabban a 65 éves korban még 
várható élettartamra vonatkozóan találhatunk adatokat. A 65 éves kor kiemelt jelentőségű 
(Kovács, 2012/b), hiszen az OECD országokban a hivatalos nyugdíjkorhatár 65 év körül 
jellemző mind a férfiaknál, mind a nőknél. A tényleges nyugdíjba vonulás a nőknél általá-
ban 1-2 évvel hamarabb következik be. Az 1. és 2. ábra szemlélteti a születéskor és a 65 
éves korban várható élettartamok közötti összefüggést. 

 

                                                 
37 Faktor modellünk 8 változója: várható élettartam születéskor, várható élettartam 65 éves korban, élettartam nyereség és 
tényleges nyugdíjba vonulás kora (nőkre és férfiakra). 
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1. ábra   Várható élettartam születéskor és 65 évesen (férfiak, 2015) 

 

Forrás: OECD adatok alapján saját szerkesztés 

Magyarországon a férfiak születéskor várható élettartama 72,3 év volt 2015-ben, a 
populáció azon része, akik megérik a 65 éves kort, várhatóan további 14,5 évet élnek. A 
nőknél a születéskor várható élettartam mintegy 7 évvel haladja meg a férfiaknál várt érté-
ket, az előny a 65 éves korban várt élettartam esetén alig 4 évre esik vissza. Ezzel hazánk 
egyike a legalacsonyabb várható élettartamú OECD országoknak. 
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2. ábra  Várható élettartam születéskor és 65 évesen (nők, 2015) 

 

Forrás: OECD adatok alapján saját szerkesztés 

A nők esetében megfigyelhető, hogy 2015-ben Magyarországot csak Mexikó múlta 
alul a születéskor várható élettartam mutatóban, a 65 évet megért nők ugyanakkor ha-
zánkban élnek legkevesebbet a vizsgált 35 ország közül. Az ábra másik kiemelkedő érté-
két a japán nők mutatják, akik mindkét élettartam mutatóban messze túlszárnyalják a többi 
OECD országot. A japán férfiak ugyanakkor nem szakadnak el a többi fejlett országtól, a 
felső egyharmadban nagyobb az országok koncentrációja. Fontos továbbá kiemelni, hogy 
a dél-európai országok közül a spanyol nők jelentősen túlteljesítik a hasonló fejlettségű és 
kultúrájú országokat. 

Élettartam nyereségként definiáltuk (Kovács, 2012/a) azt a növekedést, mely a nők és 
férfiak 65 éves korban várható élettartama és a születéskor várható élettartam között jel-
lemző. A 3. ábra ezt az élettartam nyereséget mutatja be két évtizeden át az OECD orszá-
gok átlagában, a születéskor és a 65 éves korban várható élettartam átlagos változók 
mellett.  
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3. ábra   Átlagos élettartam mutatók (férfiak, 2015) 

 

Forrás: OECD adatok alapján saját szerkesztés 

A vizsgált 20 évben a születéskor várható élettartam  több mint 5 évet emelkedett a 
férfiaknál, a 65 éves korban várható élettartam ugyanakkor mindössze 3 évvel nőtt, e két 
hatás eredményeképpen az élettartam nyereség 7 évről 5 évre csökkent. Magyarországon 
a várható élettartam számok messze elmaradtak, és napjainkban is csak lassan közelítik 
az OECD átlagot. A lassú felzárkózás miatt a magyar élettartam nyereség mutató 2015-
ben is még 2,23 évvel magasabb az OECD átlagánál. 
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4  Élettartam nyereség és a tényleges nyugdíjba vonulás összefüggései 

Megfigyelhető, hogy a férfiaknál a születéskor várható élettartam az OECD országok átla-
gában több mint 5 évvel emelkedett a vizsgált 20 év alatt, és a 65 évesen várható élettar-
tam is átlagosan mintegy 3 év növekedést mutat. A nőknél ugyanezen átlagos értékek 
eltérő mértékű növekedést mutatnak, a születéskor várható élettartam mintegy 4 évvel, 
83,16 évre emelkedett, a 65 évesen várható élettartam pedig 2,5 évvel 21,14 évre.  

Az 1. táblázat a férfiak élettartam változóinak leíró statisztikáit mutatja be: 

1. táblázat   Élettartamváltozók leíró statisztikái (férfiak) 

Férfiak 
Születéskor várható 65 évesen várható Élettartam nyereség 

1996 2006 2015 1996 2006 2015 1996 2006 2015 

Átlag 72,87 75,59 77,92 14,92 16,60 17,89 7,06 6,02 4,97 

Medián 73,65 76,90 78,8 14,95 17,00 18,30 6,35 5,20 4,40 

Szórás 3,14 3,57 2,98 1,32 1,67 1,51 2,11 2,06 1,61 

Min 64,2 65,00 69,70 12,20 12,50 14,20 4,50 3,90 3,30 

Max 77,00 79,50 81,20 16,90 18,50 19,50 13,00 12,50 9,50 

Forrás: OECD adatok alapján saját szerkesztés 

A 2. táblázat adatai szerint a várható élettartam emelkedése ellenére ugyanakkor az 
effektív nyugdíjkorhatár változása minden OECD országban lényegesen elmarad a termé-
szetes várható élettartam növekedési trendektől. 

2. táblázat   Tényleges nyugdíjba vonulási kor (OECD országok) 

 1996 2006 2015 

 Férfiak Nők Férfiak Nők Férfiak Nők 

Átlag 63,26 61,50 63,61 62,29 64,70 63,32 

Medián 62,44 60,67 63,40 62,19 63,70 62,96 

Szórás 3,60 3,85 3,80 3,63 3,37 3,18 

Min 57,94 55,47 58,48 55,14 59,48 59,21 

Max 72,05 73,69 74,59 74,27 72,22 71,89 

Forrás: OECD adatok alapján saját szerkesztés 

A férfiaknál 65 éves korban várható élettartam 3 évvel nőtt 1996 és 2015 között, 
ugyanakkor az effektív nyugdíjkorhatár mindössze 1,5 évvel emelkedett. A nőknél ugyane-
zen értékek jobban korrelálnak, a 2,5 év (65 éves korban) átlagos várható élettartam növe-
kedéshez 1,82 év nyugdíjkorhatár emelkedés társult. 
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Az élettartam mutatók és a nyugdíjkorhatár változók között sejthető laza korreláció 
alátámasztására lineáris faktor modellt készítettünk. Ez a modell a többdimenziós statiszti-
kai módszerek közül kiválóan alkalmazható változók közötti kapcsolatok feltárására. A 
modellben a bevont élettartam- és nyugdíjváltozók két jól elkülönült, korrelálatlan faktorba 
tömörültek, a bevont 8 változó varianciájának egyes években 89 - 90,75%-át megőrizve. 

Az első faktor tömöríti az élettartam változókat, míg a második faktor kizárólag a 
nyugdíj változókat tartalmazza. Fontos kiemelni, hogy a két faktor korrelálatlan, mely alá-
támasztja azt a feltevésünket, hogy az OECD országok lakosságának egyre hosszabb 
várható élettartamához általában nem igazodik a nyugdíjkorhatár. A 4. ábrán bemutatjuk az 
országokat a két független faktor terében: 

4. ábra   OECD országok elhelyezkedése a faktorok terében (2015) 

 

Forrás: OECD adatok alapján saját szerkesztés 

A fejlett gazdaságú országokban az átlagos élet faktorhoz általában átlagos nyugdíj 
faktor kapcsolódik, a legszembetűnőbb kivételt Dél-Korea jelenti, ahol a legmagasabb a 
nyugdíj faktor értéke. A feltörekvő gazdaságokra kivétel nélkül az alacsonyabb élet faktor 
jellemző, változatos nyugdíj faktor értékekkel. Mexikó elkülönül a többi országtól, alacsony 
élet- ugyanakkor a legmagasabb nyugdíj faktor értékével. Magyarország az élet faktor 
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tekintetében szignifikánsan elmarad az OECD átlagtól, míg a nyugdíjkorhatárt tekintve 
éppen átlag alatti. 

5  Klaszterek vizsgálata 

A 2015-ös élettartam mutatók és a nyugdíjba vonulás női-férfi változói alapján klaszterez-
tük a 35 országot, melynek eredményeképpen 4 jól elkülöníthető országcsoport jött létre 
(az országcsoportokat feltüntettük a 4. ábrán): 

 az első klaszterbe 12 ország került, ahol a férfiak és nők várható élettartama a 
legmagasabb, valamint a nyugdíjkorhatár is ehhez igazodva magas (pl. Izrael, 
Japán, Svédország): „a munka nemesít”, 

 a második klaszterben 13 ország kapott helyet, a várható élettartam igen ma-
gas, ugyanakkor a nyugdíjkorhatár a férfiaknál 5, a nőknél 4,5 évvel elmarad az 
előző klaszter átlagától (pl.: Ausztria, Spanyolország, Franciaország): „kényel-
mesek”, 

 a harmadik klaszter 5 elemű, alacsony várható élettartammal, ugyanakkor ma-
gas nyugdíjkorhatárral (pl.: USA, Mexikó, Észtország, Törökország): „a munka 
hősei”, 

 a negyedik klaszter a legalacsonyabb várható élettartamú országokat tömöríti, 
ahol egyben a nyugdíjba vonulás kora is alacsony (pl.: Magyarország, Lettor-
szág, Szlovákia): „keleti blokk”. 

3. táblázat   Klaszterek átlagos változói (2015) 

Átlag (év) 1.klaszter 2.klaszter 3.klaszter 4.klaszter 

Klaszter elemszám 12 13 5 5 

Születéskor várható élettartam (FFI) 80,09 79,1 74,72 72,86 

65 évesen várható élettartam (FFI) 18,97 18,45 16,66 15,06 

Nyugdíjba vonulás kora (FFI) 67,37 62,07 67,59 62,26 

Születéskor várható élettartam (NŐ) 84,44 83,98 80,70 80,38 

65 évesen várható élettartam (NŐ) 21,96 21,65 19,80 19,08 

Nyugdíjba vonulás kora (NŐ) 65,79 61,13 66,26 60,13 

Forrás: OECD adatok alapján saját szerkesztés 

Így elmondható, hogy az országok gazdasági fejlettsége és társadalmi jellemzői miatt 
az alacsonyabb és magasabb várható élettartam-nyugdíjkorhatár értékek minden párosítá-
sára találtunk példát. 
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6  Összegzés 

Tanulmányunkban megvizsgáltuk a 35 OECD ország lakosságának várható élettartamát és 
a tényleges nyugdíjba vonulási kort. Lineáris faktormodellel feltártuk, hogy az 1996-2015 
közötti 20 évben nem alakult ki mérhető korreláció a vizsgált életmutatók és a nyugdíjkor-
határ között. Az országok klaszterezésével megállapítottuk, hogy néhány ország nyugdíj 
korhatára követi a természetes folyamatokat, azaz magasabb várható élettartamhoz ma-
gasabb nyugdíjba vonulási kor társult. 

További kutatási kérdésként megvizsgálható, hogy az egyes országokban a folyósí-
tott nyugdíj és akár az egészségesen leélt (akár nyugdíjban töltött) évek befolyásolják-e a 
felállított modelleket, illetve milyen egyéb jólléti változók illeszthetők eredményesen a mo-
dellbe. A modellezés sikerét fokozza, ezért nem kerülhető meg a foglalkoztatási arányok 
alakulása (Gál-Radó, 2018) és az alacsony fertilitási ráták miatti öregedési hatás (Németh, 
2016) elemzése sem. 

Köszönetnyilvánítás 

Jelen kutatás az Európai Unió, Magyarország és az Európai Szociális Alap társfinanszíro-
zása által biztosított forrásból az EFOP-3.6.2-16-2017-00017 azonosítójú "Fenntartható, 
intelligens és befogadó regionális és városi modellek" című projekt keretében jött létre. 
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Longauer Dóra 

A nemzetközi kereskedelem szerepe a gazdasági  
koncentrációban: egy hálózatos megközelítés 

 

Kivonat 

A gazdasági tevékenység koncentrálódása egy jól megfigyelhető, de nehezen modellezhe-
tő közgazdasági jelenség. A földrajzi gazdaságtani modellekben a jelenség legfőbb oka a 
növekvő hozadék és a csökkenő szállítási költség, hiszen ezek együtt azt eredményezik, 
hogy a termelőknek egyre inkább megéri koncentrálódni. Ezek a modellek nem vizsgálják a 
kereskedelmi hálózat szerepét a térbeli folyamatokban, pedig a nemzetközi kereskedelem 
tendenciái jelentős mértékben befolyásolják a jövedelem regionális eloszlását. Tanulmá-
nyomban azt vizsgálom, hogy a kereskedelmi hálózat miként befolyásolja a kereskedelem-
ben résztvevő országok jövedelmi koncentrációját. Ehhez a hálózatelmélet fogalmait és 
módszereit ötvözöm a hagyományos gazdaságmodellezési technikákkal. Az eredmények 
azt mutatják, hogy a kereskedelmi háló strukturális jellemzői (például a skálafüggetlenség 
vagy a sűrűség) erősen befolyásolják a térbeli koncentrációs folyamatokat, és a jövedel-
mek eloszlása szorosan összefügg a kereskedelmi háló fokszámeloszlásával.  

1  Bevezetés 

A nemzetközi gazdaságtan a nemzetközi kereskedelem hatásairól pozitívan vélekedik, az 
országok közötti kereskedelem növeli a jólétet a kereskedelemben résztvevő országokban 
(Samuelson, 1939). Az egyik legismertebb magyarázat szerint a nemzetközi kereskedelem 
lehetővé teszi az országok specializációját azokra a termékekre, melyek előállításában 
komparatív előnnyel rendelkeznek, emiatt megnő a termelés hatékonysága (Ricardo, 
1817). Emellett a nemzetközi nyitással egy adott országban megnő a termékkínálat válto-
zatossága, amely szintén pozitív jóléti hatásokat eredményez (Krugman, 1979). A nemzet-
közi kereskedelem liberalizációja bizonyos feltételek mellett módosíthatja a 
jövedelemeloszlást az országhatárokon belül, hiszen egyes csoportok jól, míg mások rosz-
szul járnak a nemzetközi nyitással (Samuelson, 1948). Ugyanakkor a hagyományos keres-
kedelem-elméletek nem vizsgálják azt a kérdést, vajon miként hat a nemzetközi kereskede-
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lem a kereskedelemben résztvevő országok nemzeti jövedelmeinek eloszlásában megfi-
gyelhető különbségekre (továbbiakban gazdasági koncentráció)?  

A gazdasági koncentráció egy jól megfigyelhető, de nehezen modellezhető közgaz-
dasági jelenség. Emiatt sokáig nem is tartozott a főáramú közgazdaságtan vizsgálati kér-
dései közé. Így volt ez egészen az 1990-es évek elejéig, amikor Paul Krugman (1991) 
Nobel-emlékdíjjal kitüntetett közgazdász modellezni tudta a gazdasági tevékenységben 
megfigyelhető centrum-periféria jelenséget egy általános egyensúlyi modellkeretben. Az 
általa létrehozott új gazdaságföldrajzi irányzat a szállítási költségek csökkenését és a ter-
melésben jelenlevő növekvő hozadékot tartja a koncentrációt erősítő legfontosabb jelen-
ségnek. Jelen tanulmány ehhez az irányzathoz kíván kapcsolódni úgy, hogy Krugman 
(1991) eredeti centrum-periféria modelljébe vezeti be a régiók közötti kereskedelmi hálóza-
tot és ennek a hálónak a szerepét vizsgálja a gazdasági koncentrációs folyamatokban.  

A tanulmány felépítése a következő. A 2. fejezetben a röviden ismertetem a kereske-
delmi hálóval kiegészített térbeli modellt. Ezt követően a 3. fejezetben a modell működése 
alapján levonható következtetéseket mutatom be a kereskedelmi háló szerepéről. Majd a 
4. fejezetben valódi kereskedelmi adatokon is megvizsgálom az összefüggéseket. A ta-
nulmányt az 5. fejezetben összefoglalás zárja.  

2  A kereskedelmi hálóval kiegészített modell 

Krugman (1991) centrum-periféria modelljében a háztartások mezőgazdasági és ipari 
termékeket fogyasztanak. A mezőgazdasági termékek piacán tökéletes a verseny (homo-
gén termékek), míg az ipari termékeket a vállalatok monopolisztikusan versenyezve állítják 
elő (heterogén termékek). Az i-edik háztartás aggregált ipari fogyasztása (Mi) az egyes 
ipari termékek (mji) CES-aggregátumaként adódik (ahol ε > 1 a termékek közötti helyettesí-
tés rugalmassága). 

 

A fenti kifejezés egy fontos eltérést tartalmaz az eredeti modellhez képest. Feltettem 
benne, hogy a háztartások nem vásárolják az összes ipari terméket, vagyis a háztartások 
és vállalatok között felírható hálózat nem teljes. Értelmezzük a kétféle piaci szereplő közötti 
kapcsolati hálót a következőképpen: a háló sji eleme azt mutatja meg, hogy a j-edik vállalat 
és az i-edik háztartás között van-e kapcsolat. A piaci háló nemteljességének fontos követ-
kezménye lesz, hogy háztartásonként eltérések lesznek az árindexben (Pi), mivel azt kizá-
rólag a háztartással kapcsolatban álló vállalatok árai befolyásolják. 
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A feltételezés nem befolyásolja az egyedi vállalati árdöntések eredményét (határkölt-
ségen felüli markup árazás), sem a vállalatok optimális számát, ez utóbbiak megegyeznek 
Dixit és Stiglitz (1977) eredeti modelljének eredményével. 

A modell térbeli kiterjesztéséhez két fontos feltételezéssel él Krugman (1991). Egy-
részt bevezeti a régiók közötti szállítási költséget (Tsr), amely az importtermékek árára 
rakódik rá az ún. jéghegy-elv alapján (Samuelson, 1954). Másrészt megengedi az ipari 
szektorban a régiók közötti szabad munkaerő-áramlást, melynek következtében az ipari 
munkaerő azokba a régiókba áramlik, melyek magasabb reálbért tudnak nyújtani, befolyá-
solva ezzel a gazdasági koncentrációt.   

Ha egy adott régión belül a háztartásokat és a vállalatokat reprezentatívnak feltéte-
lezzük, akkor a térbeli modellben a bevezetett piaci hálózatot a régiók között tudjuk felírni 
és emiatt a továbbiakban kereskedelmi hálóként tekinthetünk rá. Elvégezve a szükséges 
lépéseket, az egyensúlyban érvényes regionális ipari árindex (Pr) és nominálbér (Wr) füg-
geni fog a régió kereskedelmi beágyazottságától (ahol dsr adja meg az s-edik régió export-
kapcsolatát az r-edik régióval, vagy ekvivalens módon az r-edik régió importkapcsolatát az 
s-edik régióval): 

 

 

Az árindex összefüggésében λs jelöli az ipar részarányát az egyes régiókban. A kife-
jezésekből jól látszik, hogy logikusan az adott régióban érvényes árindexet csak a régióval 
importkapcsolatban álló régiók befolyásolják, míg a regionális nominálbér egyensúlyi érté-
két a régió exportkapcsolatai határozzák meg. 

3  A modell működése 

3.1  A két- és háromrégiós esetek tapasztalatai  

A modell két- és háromrégiós változata még nem teszi lehetővé, hogy a hálózati struktúra 
szerepéről messzemenő következtetéseket vonjunk le, ugyanakkor arra alkalmasak ezek a 
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modellváltozatok is, hogy a kereskedelmi beágyazottság (a hálózatban elfoglalt pozíció) 
hatását vizsgáljuk.  

A két- és háromrégiós szimulációk tapasztalatai alapján az látszik, hogy egy adott ré-
gióban az ipar egyensúlyi részarányát jelentősen befolyásolja a régió kereskedelmi pozí-
ciója. Egy régió exportkapcsolatainak a száma (ki-fokszám) egyértelműen növeli a régió-
ban az ipar részarányát (függetlenül a szállítási költség mértékétől). Az importkapcsolatok 
számának (be-fokszám) hatása ellenben nem független a szállítási költség mértékétől és 
azt látjuk, hogy a szállítási költség emelkedésével egyre valószínűbb, hogy egy újabb im-
portkapcsolat negatívan hat egy régióban az ipar részarányára.  

Ezek szerint a kereskedelmi beágyazottság szerepe alapvetően két módon mutatko-
zik meg. Egyrészt, a több exportkapcsolat magasabb keresletet jelent egy adott régióban, 
ami növeli a régióban fizetett nominálbér nagyságát és emiatt a régió vonzerejét is. Más-
részt az importkapcsolatok magasabb száma növeli az adott régióban fogyasztott termék-
variánsok számát, aminek a modell logikájából következően pozitív marginális hatása van 
az adott régióban élők jólétére. Ugyanakkor ez utóbbi hatást ellensúlyozza a szállítási 
költségek jelenléte, hiszen ezek következtében megdrágul az importtermékek fogyasztása, 
ami jóléti veszteséget eredményez.  

A két- és háromrégiós esetekben látott eredmények arra utalnak, hogy az egyedi há-
lózati pozíció fontos szerepet játszik a gazdasági koncentrációs folyamatokban.  

3.2  Az általános eset tapasztalatai  

A kereskedelmi hálóval kiegészített térbeli modell tetszőleges számú régiót figyelembe 
véve is szimulálható (Brakman et al., 2009). Ehhez felállítottam egy hálózati modellt, 
amelyben két hálózati paraméter szerepel: a hálózat skálafüggetlenségét befolyásoló 0 < r 
< 1 paraméter, illetve a hálózat sűrűségét meghatározó 0 < d < 1 paraméter.  

A skálafüggetlen hálózatok Barabási és Albert (1999) nevéhez fűződnek. Ők mutattak 
rá elsőként, hogy a társadalmi életben fellelhető hálózatok legtöbbje skálafüggetlen elosz-
lást követ. Egy hálózatot akkor nevezünk skálafüggetlennek, ha a fokszámainak eloszlásá-
ra jellemző a vastagfarkúság, vagyis a hálózatban pozitív valószínűséggel előfordulnak 
kiugróan sok kapcsolattal rendelkező csomópontok.  

A hálózati modellt úgy állítottam fel, hogy a skála elején (r = 0) találjuk a véletlen há-
lózatokat, a skála közepén (r = 1/2) a skálafüggetlen hálózatokat, míg a skála végén (r = 1) 
a szélsőségesen centrális hálózatokat. A kereskedelmi hálózat hatásainak vizsgálatára két 
megközelítés alkalmazható. Egyrészt megvizsgálhatjuk azt, miként befolyásolják a keres-
kedelmi hálózat globális jellemzői (skálafüggetlenség és sűrűség – r és d) a gazdasági 
koncentrációt. Ezen kívül – mivel a régiókat a hálózati megközelítés miatt külön-külön 
modellezzük – az egyéni hálózati pozíció (ki- és be-fokszám) regionális jövedelem szintjére 
kifejtett hatását is vizsgálni tudjuk. 
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A szimuláció menete ezek alapján a következő: 

1. Egyenletes eloszlásból véletlenszerűen generálok hálózati és szállítási költség 
értékeket (r, d és T paraméterek). 

2. A véletlenszerűen generált paraméter-értékekkel szimulálom a térbeli egyensú-
lyi modellt.  

3. Elsőként megnézem, milyen összefüggés áll fenn a térbeli egyensúly koncent-
ráltsága (az egyensúlyi regionális jövedelem szórása – σY) és a hálózati mutatók 
(r és d) között. Ugyanígy megvizsgálom azt is, milyen az összefüggés a hálózati 
pozíció (ki- és be-fokszám, vagyis az export- és importkapcsolatok száma) és a 
regionális jövedelem között. Az összefüggések számszerűsítéséhez a parciális 
korreláció-számítás módszerét alkalmazom. 

Az 1. táblázat a szimulációs modell alapján számított parciális korrelációs együtthatók 
értékét mutatja be a hálózati jellemzők és a térbeli koncentráció között, kontrollálva a szállí-
tási költség hatására. Ezek szerint mind a hálózat skálafüggetlensége, mind pedig a sűrű-
sége pozitív irányú kapcsolatban van a koncentrációval. Minél sűrűbb a kereskedelmi háló-
zat (minél több a régiók közötti kapcsolat), annál koncentráltabb térbeli szerkezet kialaku-
lására számíthatunk. A skálafüggetlenség erősödése szintén növeli a koncentrálódás esé-
lyét, hiszen támogatja a nagy kereskedelmi csomópontok kialakulását. 

4. táblázat   A térbeli koncentráció (σY), a hálózat skálafüggetlensége (r) és a hálózati 
sűrűség (d) közti parciális korrelációs együtthatók (kontrollálva a szállítási költség hatására) 

 
***: szignifikáns 1%-on 

Forrás: saját szerkesztés szimulációs adatok alapján 

A 2. táblázat a szimulációs modell alapján számított parciális korrelációs együtthatók 
értékét mutatja be az egyensúlyi jövedelem, illetve a ki- és be-fokszámok között, kontrollál-
va a szállítási költség, a hálózat skálafüggetlensége és a hálózati sűrűség hatására. Ezek 
szerint mind a ki-, mind pedig a be-fokszámok pozitívan korrelálnak a regionális jövede-
lemmel, viszont az is látszik, hogy az exportkapcsolatokkal áll fenn erősebb korreláció, 
akárcsak a speciális két- és háromrégiós esetekben. A ki- és be-fokszámok közti szignifi-
káns korreláció a hálózati modell logikájából következik, hiszen mindkettő eloszlását ugya-
naz az r hálózati paraméter határozza meg a hálózati modell logikája alapján. 
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5. táblázat   Az egyensúlyi jövedelem (Y) és a ki-, illetve be-fokszámok (kout, illetve kin) közti 
parciális korrelációs együtthatók (kontrollálva a globális hálózati jellemzők és a szállítási 
költség hatására)  

 
***: szignifikáns 1%-on 

Forrás: saját szerkesztés szimulációs adatok alapján 

4  A kereskedelmi háló és a koncentráció összefüggései valódi adatok alapján 

Ebben a szakaszban a szimulációs modellben látott összefüggéseket valódi adatokat te-
kintve is megvizsgálom. A kereskedelmi adatok forrása a United Nations Comtrade adat-
bázisa, amely éves bontásban tartalmazza a világ országai közötti kereskedelmi adatokat 
(https://comtrade.un.org/data/). Az adatokat felhasználva az 1990 és 2015 közötti évekre 
állítottam fel kereskedelmi hálózatokat, összesen 130 ország bevonásával (ezek esetében 
érhető el minden vizsgált évre adat). Az előállított kereskedelmi hálózatok binárisak, vagyis 
az egyszerűség kedvéért a volumeneket nem vettem figyelembe. Egy adott régióban a 
koncentrációt az egy főre jutó reál GDP-vel közelítettem, a teljes koncentrációt pedig annak 
országok közti relatív szórásával. Utóbbi adatok forrása a Világbank adatbázisa 
(https://data.worldbank.org/). 

4.1  A globális hálózati jellemzők szerepe 

A szimulációs modellben a hálózat sűrűségének és skálafüggetlenségének szerepét vizs-
gáltam. A sűrűséget könnyű kiszámolni, ugyanakkor a hálózat skálafüggetlenségének 
megállapítása nem triviális. Egy járható út, ha egy hatványgörbe alakú függvényt illesztünk 
a fokszámokra, ahol az illesztett függvény kitevője jó közelítését adja a skálafüggetlenség 
mértékének, ahol a kitevő magasabb értékei magasabb mértékű skálafüggetlenségre utal-
nak. Mivel irányított hálózatokkal dolgozunk, külön fokszám-eloszlást kapunk a ki- és külön 
a be-fokszámokra. Vagyis mindkettő fokszám-eloszlásra lehetséges kitevőt becsülni, jelölje 
ezeket rout és rin. 

Az 1. ábra bemutatja, miként alakult a vizsgált években az egy főre jutó reál GDP re-
latív szórásának kapcsolata a kereskedelmi hálózat strukturális jellemzőivel (sűrűség, ki- 
illetve be-fokszám-eloszlás skálafüggetlensége). Az ábrán ezen kívül szerepel a ki- és be-
fokszám-eloszlások kitevőinek kapcsolata is. 
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Az ábrán látott tendenciák nem teljesen egyeznek meg szimulációs modell eredmé-
nyeivel. Az egyetlen lényegi különbséget a hálózat sűrűsége szolgáltatja. Az egyes ábrá-
kon látott összefüggések alapján a hálózat sűrűsége negatívan, a skálafüggetlensége 
pedig pozitívan korrelál az egy főre eső GDP relatív szórásával. Az utolsó ábrán az is lát-
szik, hogy a ki- és be-fokszám-eloszlások kitevője között erős a korreláció (vagyis a kétféle 
eloszlás időbeli alakulása hasonló tendenciát mutat). Érdemes megfigyelni a mutatók idő-
beli alakulását is. Ezek szerint 1990 és 2015 között a kereskedelmi hálózat skálafüggetlen-
sége lecsökkent (megnőtt a kitevő értéke), aminek oka feltehetőleg az, hogy jelentős mér-
tékben nőtt a kereskedelmi kapcsolatok száma (a hálózat sűrűsége 25 év alatt meghárom-
szorozódott). Ez azt jelenti, hogy a nemzetközi kereskedelem erősen integrálttá vált, a 
kereskedelmi hálózat egy alacsony sűrűségű hálózatból egy magas sűrűségű, kevésbé 
skálafüggetlen hálózattá alakult. Ezzel párhuzamosan a reál GDP szórása csökkent, va-
gyis a jövedelmi különbségek jellemzően kisebbek lettek a vizsgált országok között. Ez 
arra enged következtetni, hogy a kereskedelmi integrációnak szerepe lehet az országok 
közötti jövedelmi konvergenciában. 

1. ábra   Az egy főre jutó reál GDP relatív szórása (σY) és a kereskedelmi hálózat sűrűsége 
(d), ki-fokszám-eloszlásának kitevője (rout), valamint be-fokszám-eloszlásának kitevője (rin) 
közti időbeli összefüggés 1990 és 2015 között 

 
***: szignifikáns 1%-on 

Forrás: saját szerkesztés a United Nations Comtrade és a Worldbank adatai alapján  
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4.2  Az egyéni hálózati jellemzők szerepe 

Vizsgáljuk meg végül azt is, milyen összefüggés áll fenn az egy főre jutó reál GDP és a ki-, 
illetve be-fokszámok között. A szimulációs modell pozitív kapcsolatot jelzett mindkettővel, 
az import- és exportkapcsolatok magasabb száma nagyobb regionális jövedelemmel járt 
együtt. A 2. ábra a valódi kereskedelmi adatok alapján számolt összefüggéseket szemlélte-
ti. Ezek szerint az egy főre jutó reál GDP mindkettővel pozitívan korrelál, vagyis a kereske-
delmi adatok megerősítik azt az eredményt, miszerint a kereskedelemben erősebben integ-
rálódott, magasabb fokszámú országokban várhatóan magasabb a jövedelmi koncentráció 
is. Ugyanígy az is teljesül, hogy a kapcsolat erősebb a ki-fokszámokkal, vagyis az export-
kapcsolatok tűnnek fontosabbnak az adatok szerint is. Azt is látjuk az ábra alapján, hogy a 
kereskedelmi hálóra jellemző a be- és ki-fokszámok erős korrelációja (ha egy ország relatí-
ve sok importkapcsolatot tart fenn, várhatóan több exportkapcsolattal is rendelkezik). 

2. ábra   Az egy főre jutó reál GDP (Y), a ki-fokszámok (kout) és a be-fokszámok (kin) közötti 
korreláció alakulása 1990 és 2015 között 

 

***: szignifikáns 1%-on 

Forrás: saját szerkesztés a United Nations Comtrade és a Worldbank adatai alapján  
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5  Összefoglalás 

A tanulmányban a kereskedelmi hálózat gazdasági koncentrációban betöltött szerepét 
vizsgáltam. Ehhez a hálózatelmélet fogalmait és módszereit alkalmaztam egy hagyomá-
nyos térbeli egyensúlyi modellben. A modell alapján a kereskedelmi háló strukturális jel-
lemzői (skálafüggetlensége és sűrűsége) erősen befolyásolják a gazdasági koncentrációt 
és a regionális jövedelmek eloszlása szorosan összefügg a kereskedelmi hálózat fokszám-
eloszlásával. Az eredményeket valódi adatok alapján is részben meg tudtuk erősíteni.   
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Németh Kristóf 

A kibocsátási rés valós idejű értékelése 

 

Kivonat 

Tanulmányunkban a reál GDP ciklikus komponensének valós idejű értékelését érintő prob-
lémákat vizsgáljuk állapottér modellkeretben. Referencia modellünk a HP-filter állapottér 
reprezentációja, amit a továbbiakban egy alkalmas exogén változóval egészítünk ki. A 
tőkeeszközökre vonatkozó kapacitáskihasználtság szintjének teljes mintabeli átlagától vett 
eltérését közvetlenül szerepeltetjük a ciklikus komponens állapotegyenletében. Ez után 
mind a referencia-, mind a kiterjesztett modell esetén összehasonlítjuk a filterezett és a 
simított becslés eredményét. Azt látjuk, hogy a filterezett és a simított becslés eredménye a 
referencia modellhez képest jóval közelebb kerül egymáshoz a kiterjesztett modellben. Ez 
korántsem meglepő, mivel az exogén változó együtthatójának becslése, valamint teljes 
mintabeli átlagának meghatározása egyaránt a teljes minta (1996 Q1 – 2016 Q4) informá-
ciós halmazának ismeretét feltételezi. A kiterjesztett modell rekurzív becslése alapján azt 
látjuk, hogy a válság előtti időszakban a kiterjesztett modell eredménye sem lett volna 
alkalmas a makro-egyensúlytalanságok valós idejű észlelésére. A kiterjesztett modell re-
kurzív becslése ugyanakkor bíztató eredményeket produkál a válságot követő időszakra: A 
modell alapú bizonytalanságtól eltekintve megvalósulhat a ciklikus pozíció valós idejű érté-
kelése.  

1  Modellspecifikáció  

A potenciális kibocsátás mainstream elméleti értelmezése szerint azt a kibocsátási szintet 
jelöli, ami nominális merevségek hiányában, vagyis rugalmas ár- és béralkalmazkodás 
mellett megvalósulna (Galí, 2015). DSGE modellkeretben tehát a kibocsátási rés csak a 
nominális merevségek miatt létezik, és azok jelentőségét hivatott számszerűsíti. Ehhez 
képest, empirikus tanulmányunkban a potenciális kibocsátás (�̅�𝑡) a reál GDP (𝑌𝑡) trendjét 

jelöli, így a kibocsátási rés (�̂�𝑡) a makro szintű egyensúlytalanságok általános mérőszáma-
ként, indikátoraként jelenik meg (Mellár, 2011).  



83 

A potenciális kibocsátás trendszámításon alapuló becslése azon az empirikus tényen 
(intuíción) alapul, miszerint a potenciális kibocsátás egy viszonylag simán viselkedő idősor, 
aminek ingadozásai kisebbek, mint a tényleges kibocsátásé38. A gyakorlatban leggyakrab-
ban használt egyváltozós szűrő Hodrick és Prescott nevéhez fűződik (Hodrick – Prescott, 

1997). A HP-filterben az (1) minimumfeladat megoldásaként adódik a trendértékek (�̅�𝑡) 
idősora, amit tanulmányunkban a potenciális kibocsátás pályájaként értelmezünk (Hodrick 
– Prescott, 1997): 

 𝑚𝑖𝑛
�̅�𝑡

{∑(𝑌𝑡 − �̅�𝑡)2 + 𝜆 ∑((�̅�𝑡+1 − �̅�𝑡) − (�̅�𝑡 − �̅�𝑡−1))

𝑇−1

𝑡=2

𝑇

𝑡=1

} . (1) 

Ezek után a kibocsátási rés (�̂�) adott időszaki értéke a tényleges idősori érték és a 
trendkomponens ismeretében (2) szerint számítható ki: 

 �̂�𝑡 =
𝑌𝑡 − �̅�𝑡

�̅�𝑡

≈ log 𝑌𝑡 − log �̅�𝑡 ≡ 𝑦𝑡 − �̅�𝑡 . (2) 

A frekvenciatartomány alapú idősori elemzések, vagyis a spektrálanalízis terminoló-
giáját követve azt mondhatjuk, hogy a HP-filter használatával egy általunk választott frek-
venciatartományhoz tartozó idősori komponenseket (hullámokat) kiszűrjük az idősorból 
(Greene, 2011; Pintér, 2007). Ezt a frekvenciatartományt jelöljük ki 𝜆 paraméter értékének 
megválasztásával, ami az (1) képlet alapján a trend első differenciájának változását, vagyis 
a trend gyorsulását bünteti (Canova, 2007). A negyedéves frekvenciájú adatokon alkalma-
zott, sztenderd paraméterezésű (𝜆 = 1600) HP-simítás után a kibocsátási rés idősora 
jellemzően a reál üzleti ciklus alakulását hivatott ábrázolni, míg a trendben csak az alacso-
nyabb frekvenciájú, vagyis lassúbb lefolyású ciklusok okozhatnak változást (Canova, 1998; 
Hodrick – Prescott, 1997).  

Tanulmányunkban azt vizsgáljuk, hogy a fenti eljárás eredményeként adódó kibocsá-
tási rés becslés mennyiben és hogyan használható fel a magyar gazdaság üzleti ciklusá-
nak valós idejű értékelésére. Ennek megfelelően, az állapottér modellkeretre való áttérést 
elsősorban az a felismerés motiválja, hogy a referencia modellként szolgáló „üres” HP-filter 
nem alkalmas a makro-egyensúlytalanságok valós idejű észlelésére (lásd: Becslési ered-
mények). Az üres HP-filter állapottér reprezentációja Harvey – Jaeger (1993) alapján: 

  

                                                 
38 KSH (2017): A bruttó hazai termék (GDP) termelése 2005. évi átlagáron, szezonálisan és naptári hatással kiigazított és 
kiegyensúlyozott adatok. Az MNB modellezési gyakorlatát követve, a mezőgazdaság termelési hozzájárulását, annak kiugró-
an magas volatilitása miatt, kiszűrtük az aggregált idősorból. 
http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_qpt007a.html  

http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_qpt007a.html
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 100 ⋅ 𝑦𝑡 = �̅�𝑡 + �̂�𝑡 
�̅�𝑡 = 2 ∙ �̅�𝑡−1 − 𝑤𝑡−1 + 𝜀1,𝑡, 𝜀1,𝑡 ∼ 𝑁(0, 𝜎1)   

𝑤𝑡 = �̅�𝑡−1 
�̂�𝑡 = 𝜀2,𝑡 , 𝜀2,𝑡 ∼ 𝑁(0, 40𝜎1), 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

ahol a normális eloszlású véletlen tagok szórás paramétereit Hodrick és Prescott negyed-
éves adatokra vonatkozó ajánlásának megfelelően kalibráltuk. Ahogy azt a (4) megfigyelési 
egyenlet alapján láthatjuk, a specifikációban nem számoltunk az esetleges mérési, megfi-
gyelési hibák hatásával. Az irodalmi sztenderdet követve feltételezzük, hogy a trend- és a 
ciklikus komponensek összege minden időszakban a tényleges reál GDP nagyságát, illetve 
annak logaritmusát eredményezi (Canova, 1998). A megfigyelési hibák szerepével a kö-
vetkezőkben sem számolunk. 

A (7)–(10) egyenletek mutatják a kiterjesztett modell specifikációját. Azt látjuk, hogy a 
referencia modellhez képest, a kibocsátási rés állapotegyenletében (10) egy exogén (ma-
gyarázó) változó is szerepel. Ezzel a modellezési gyakorlattal számos helyen találkozha-
tunk az irodalomban (Borio et al., 2014; Borio et al., 2017; Rácz, 2012). A (10) egyenletben 
szereplő exogén változó (𝑋𝑡) a tőkeeszközökre vonatkozó kapacitáskihasználtság39 szint-
jének teljes mintabeli átlagától vett eltérését jelöli, 𝛾 pedig ismeretlen, becsülendő paramé-
ter az állapottér modellben. Mellár (2011) alapján úgy gondoljuk, hogy a kapacitáskihasz-
náltság alakulása érdemi információval szolgálhat a hazai üzleti ciklus alakulásáról, ez által 
növelheti a trend-gap felbontás megbízhatóságát, valamint valós idejű teljesítményét. Ezt 
az elképzelést erősíti továbbá, hogy az MNB az Inflációs jelentésében a kibocsátási rés 
becslése mellett ugyancsak feltünteti az ipari kapacitáskihasználtság alakulását is (MNB, 
2017).  

 100 ⋅ 𝑦𝑡 = �̅�𝑡 + �̂�𝑡 
�̅�𝑡 = 2 ∙ �̅�𝑡−1 − 𝑤𝑡−1 + 𝜀1,𝑡, 𝜀1,𝑡 ∼ 𝑁(0, 𝜎1)   

𝑤𝑡 = �̅�𝑡−1 
�̂�𝑡 = 𝛾 ⋅ 𝑋𝑡  + 𝜀2,𝑡, 𝜀2,𝑡 ∼ 𝑁(0, 𝜎2). 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

A fenti (7)-es egyenlet alapján azt látjuk, hogy a ciklikus komponens (�̂�𝑡) volatilitását 

már nemcsak a hibatag szórás paramétere (𝜎2) befolyásolja, hanem a jobb oldalon szerep-
lő exogén változó addicionális varianciája és annak becsült együtthatója is. Amennyiben 
tehát szeretnénk fenntartani a trend gyorsulásának valamint a ciklikus komponensnek a 

referencia modellben látott relatív volatilitását, akkor a 𝑣𝑎𝑟(�̂�)/𝑣𝑎𝑟(Δ2�̅�)  = 1600 

megkötést kell alkalmaznunk, ahol Δ2�̅� a potenciális kibocsátás második differenciáját (a 
trend gyorsulását) jelöli (Borio et al., 2017; Harvey – Jaeger, 1993).  

                                                 
39 Eurostat (2017): Principal European Economic Indicators, PEEIs), EUROIND adatbázis. 
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ei_bsin_q_r2&lang=en  

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ei_bsin_q_r2&lang=en


85 

A paraméter-restrikció mögötti intuíció az, hogy az exogén változó információtartalmát 
a hazai reál üzleti ciklus feltételezett frekvenciája mellett szeretnénk megjeleníteni (Borio et 

al., 2017). Belátható, hogy a fenti modellben a kívánt restrikció teljesüléséhez a 𝜎2/𝜎1 
arány megfelelő kalibrálása szükséges, amit egy kereső algoritmus segítségével végezhe-
tünk el. Mindezt a kiterjesztett modell specifikációjában az alábbiak szerint jelenítjük meg: 

 100 ⋅ 𝑦𝑡 = �̅�𝑡 + �̂�𝑡 
�̅�𝑡 = 2 ∙ �̅�𝑡−1 − 𝑤𝑡−1 + 𝜀1,𝑡, 𝜀1,𝑡 ∼ 𝑁(0, 𝜎1)   

𝑤𝑡 = �̅�𝑡−1 
�̂�𝑡 = 𝛾 ⋅ 𝑋𝑡+𝜀2,𝑡 , 𝜀2,𝑡 ∼ 𝑁(0, 𝜅𝜎1). 

(11) 

(12) 

(13) 

(14) 

A kereső algoritmus 𝜅 értékét egy külső ciklusban változtatva fut egészen addig, míg 
a modell paramétereinek maximum likelihood becslése (a belső ciklusban) nem eredmé-

nyezi a 𝑣𝑎𝑟(�̂�)/𝑣𝑎𝑟(Δ2�̅�)  = 1600 egyenlőség kellően pontos teljesülését. Adott 𝜅 
érték mellett a fenti modell paramétereinek maximum likelihood becslése a (15) szerinti log-
likelihood függvény maximalizálásával történik (Harvey, 1990, 126. o.): 

 max
{𝛾,𝜎1}

𝐿𝐿(𝛾, 𝜎1) = −
𝑇

2
log(2𝜋) −

1

2
∑ log(𝑆𝑡) −

1

2
∑

𝑧𝑡
2

𝑆𝑡

𝑇

𝑡=1

𝑇

𝑡=1

, (15) 

ahol a függvény változói az állapottér modell ismeretlen paraméterei (𝛾 és 𝜎1) lesznek. A 
log-likelihood függvényben szereplő további mennyiségek leírása megtalálható Durbin – 
Koopman (2012) 3. fejezetében és Harvey (1990) 3. fejezetében. 

2  Becslési eredmények  

Ebben a fejezetben az előzőleg bemutatott két modellváltozat becslési eredményeit érté-
keljük. Mind az üres HP-filter, mind a kiterjesztett specifikáció esetén összehasonlítjuk 
egymással a kibocsátási rés (𝑌𝑡) filterezett és simított becslésének eredményét40. Mindkét 
modellt az 1996 Q1-től 2017 Q3-ig terjedő, ez által 87 érvényes megfigyelést tartalmazó 
mintán becsültük meg.  Elsőként az üres HP filter becslési eredményeit vizsgáljuk. 

2.1  Az üres HP-filter eredménye  

Jelen alfejezetben a HP filter állapottér reprezentációját jelentő referencia modell becslési 
eredményeit értékeljük. 

                                                 
40 Az ábrákon látható „X3” jelölés a nem megfigyelt állapotvektor 3. elemére, vagyis a kibocsátási résre utal, lásd a modellek 
specifikációját.  
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1. ábra   A kibocsátási rés filterezett és simított becslése az üres HP filterben  

 

Forrás: saját szerkesztés 

Az 1. ábra a kibocsátási rés filterezett (szaggatott vonal) és simított (folytonos vonal) 

becslését mutatja az üres HP filterben. Ha 𝑥𝑡 jelöli a nem megfigyelt állapotvektort, akkor a 
filterezett becslés tárgyát 𝑥𝑡|𝑡 ≡ 𝐸(𝑥𝑡|𝑌𝑡) feltételes várható értékek meghatározása jelen-

ti, ahol 𝑡 = 1, … , 𝑇, 𝑌𝑡 pedig a reál GDP idősorának 𝑡 időpontig megfigyelt értékeit tartal-
mazó információs halmaz, vagyis 𝑌𝑡 = {𝑦1, 𝑦2, … , 𝑦𝑡}. Ehhez képest a simított becslés 
a(z) 𝑥𝑡|𝑇 ≡ 𝐸(𝑥𝑡|𝑌𝑇) feltételes várható értékek meghatározására irányul, ahol 𝑡 =

1, … , 𝑇, 𝑌𝑇 pedig a megfigyelt változó teljes minta időszak alatt rendelkezésre álló értékeit 
tartalmazó információs halmaz, vagyis 𝑌𝑇 = {𝑦1, 𝑦2, … , 𝑦𝑇}. Az alkalmazott simító eljárás 
(fixed-interval smoothing) mögötti intuíció lényegében az, hogy a nem megfigyelhető vélet-
len változók, másképpen látens változók 𝑡 időszaki feltételes várható értékének, illetve 
feltételes eloszlásának meghatározásakor a teljes minta információtartalmát felhasználjuk 
(Durbin – Koopman, 2012). Ez alapján azt várjuk, hogy a reál GDP ciklikus komponensé-
nek simított becslése, retrospektív jellegénél fogva, valószerűbb narratívát kínál a hazai 
gazdaság üzleti ciklusának alakulásáról.  

Ennek megfelelően az 1. ábrán azt látjuk, hogy a filterezett és a simított becslés 
eredménye számos ponton (időszakban) jelentős eltérést mutat. Az első ilyen időszak 
éppen a 2008-as pénzügyi válságot megelőző időszak. Azt látjuk, hogy 2005 elejétől kezd-
ve a simított becslés már jelentős pozitív gapet mutat, míg a valós idejű filterezett becslés 
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eredménye nem jelez egyensúlytalanságot. A magyar piacgazdaság rövid történetét tekint-
ve ez az eredmény korántsem meglepő. Az 1. ábra eredményei alapján arra következte-
tünk, hogy a 2008-as válság előtt a hazai aggregált GDP idősor még túlságosan kevés 
információt tartalmazott ahhoz, hogy az üzleti ciklus leszálló ága valós időben azonosítható 
legyen. Azt is mondhatjuk, hogy a 2008-as válság jelentette a lezárását a magyar piacgaz-
daság első üzleti ciklusának.  

A válságot követő időszakban azt látjuk, hogy a valós idejű, filterezett becslés ered-
ménye tendenciózusan közelít a simított becsléshez, ami a két típusú becslés információs 
halmazának közeledését tükrözi. Ezzel együtt fontos megemlítenünk, hogy a 2012 végétől 
2014 végig terjedő időszakban ugyancsak nagy eltéréseket látunk a két típusú becslés 
eredményeit tekintve. Ez azt üzeni számunkra, hogy az aggregált idősor hossza még min-
dig túlságosan rövid ahhoz, hogy az üres HP-filterben megbízható képet kapjunk az üzleti 
ciklus állapotáról. Az 1. ábra alapján azt látjuk még, hogy a kétféle eljárás azonos output 
gap értéket jelez az időszak végpontjában, ami a fenti definíciók alapján értelemszerűen 
adódik.  

Az 1. táblázat a simított és a filterezett becslés számszerű összehasonlítását mutatja. 
A táblázatban szereplő leíró statisztikákat három különböző mintán is kiszámítottuk, a 
teljes minta időszak 1996 első negyedévétől 2017 harmadik negyedévéig terjed. 

1. táblázat   A filterezett és a simított becslés összehasonlítása az üres HP filterben 

 Teljes minta 1996 Q1 – 2008 Q4 2009 Q1 – 2017 Q3 

Átlagos abszolút eltérés 1,449 1,469 1,415 

Legnagyobb abszolút eltérés 5,955 5,955 3,034 

Átlagos négyzetes eltérés 4,324 5,193 2,829 

Legnagyobb négyzetes eltérés 35,458 35,458 9,203 

Forrás: saját szerkesztés 

Az 1. táblázat alapján azt mondhatjuk, hogy a leíró statisztikák értékei megerősítik a 
korábbi, az 1. ábra értelmezésénél tett megállapításainkat. Jól látható, hogy az idő 
előrehaladtával a kétféle becslés átlagos értelemben közelít egymáshoz. A filterezett és a 
simított becslés eredményének közeledése ugyanakkor nem jelentős (lásd: az átlagos 
abszolút eltérés értékét az első és a második részmintán), és elsősorban azzal magyaráz-
ható, hogy a nagy eltérések már valamelyest ritkábban fordulnak elő a második részmin-
tán.  

Észrevehetjük, hogy ez idáig csupán a szóban forgó állapotváltozó feltételes várható 
értékének vizsgálatával foglalkoztunk. A Kálmán-filterben ugyanakkor az állapotvektor 
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feltételes variancia-kovariancia mátrixa is meghatározódik. A feltételes eloszlás variancia 
mátrixát az alábbiak szerint definiáljuk (Harvey,1990): 

 𝑃𝑡|𝑠 ≡ 𝐸𝑠 [(𝑥𝑡 − 𝑥𝑡|𝑠)(𝑥𝑡 − 𝑥𝑡|𝑠)
′
], (16) 

ahol 𝑡 = 1, … , 𝑇 és 𝑠 = 1, … , (𝑡 − 1), 𝑡, (𝑡 + 1), … , 𝑇. A várható érték képzése 𝑠 
(mérték) szerint történik: Ha 𝑠 = 𝑡, akkor 𝑥𝑡|𝑠 = 𝑥𝑡|𝑡 és a várakozásképzés a 𝑡 időszaki 

feltételes eloszlás alapján történik. Míg ha 𝑠 = 𝑇, akkor 𝑥𝑡|𝑠 = 𝑥𝑡|𝑇 és a várakozáskép-

zés a 𝑇 időszaki feltételes eloszlás alapján történik. Az állapotvektor feltételes variancia 
mátrixának ismerete két okból is kulcsfontosságú. Egyrészt, normális eloszlású hibatagok 
feltételezése mellett, a feltételes várható értékek vektora (𝑥𝑡|𝑡, vagy 𝑥𝑡|𝑇), és a feltételes 

variancia mátrix (𝑃𝑡|𝑡, vagy 𝑃𝑡|𝑇) ismeretében meghatározható az állapotvektor (𝑥𝑡) felté-

teles eloszlása. Másrészt, ugyancsak normális eloszlású véletlen tagok mellett, a feltételes 
variancia-kovariancia mátrix főátlójában lévő elemek az adott feltételes eloszláshoz tartozó 
(feltételes) várható értéknek, mint az állapotvektorra vonatkozó becslőfüggvénynek az 
átlagos négyzetes hibáját (Mean Square Error, MSE) fejezik ki. Mivel belátható, hogy a 
normális eloszlású hibatagok egyúttal torzítatlan becslőfüggvényeket eredményeznek, a 
feltételes eloszlás variancia mátrixának főátlója az állapotvektorra vonatkozó 𝑥𝑡|𝑡, illetve 

𝑥𝑡|𝑇 becslőfüggvény standard hibáját tartalmazza (Durbin – Koopman, 2012; Greene, 

2011; Harvey, 1990).  

Ez alapján a 2. ábra már a standard hiba feltüntetése mellett mutatja a kibocsátási rés 

filterezett és simított becslését. A pontbecslések körül a feltételes (𝑡 időszaki) standard 
hibák 1/3-át mértük fel.  
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2. ábra   A kibocsátási rés filterezett és a simított becslése az üres HP filterben, feltételes 
standard hibák mellett. A pontbecslések körül a feltételes standard hibák 1/3-át mértük fel.  

 

Forrás: saját szerkesztés 

A 2. ábra tanúsága szerint a referencia állapottér modellünkben becsült kibocsátási 
rés értékek egyetlen időszakban sem különböznek szignifikánsan 0-tól. Ez a megállapítás 
mind a filterezett, mind a simított becslésre igaz, így még a HP-simítás eredményére ala-
pozott retrospektív elemzés megalapozottsága is kérdésessé válik. A 2. táblázatban szám-
szerűen értékeljük a filterezett és a simított becslés megbízhatóságát.  

2. táblázat   A filterezett és a simított becslés megbízhatósága az üres HP-filterben 

 Teljes minta 1996 Q1 – 2008 Q4 2009 Q1 – 2017 Q3 

 Abs Mean Last Abs Mean Last Abs Mean Last 

𝒙𝒕|𝒕 1,188 0,065 0,069 1,011 0,055 0,311 1,493 0,083 0,069 

𝒙𝒕|𝑻 1,075 0,110 0,069 1,162 0,120 0,386 0,926 0,092 0,069 

Forrás: saját szerkesztés 



90 

A 2. táblázat Abs oszlopában a feltételes várható értékeknek a feltétel nélküli várható 
értéktől, vagyis 0-tól vett átlagos abszolút eltérése szerepel. 

A Mean oszlopban szereplő értékek – ezt a logikát követve –, azt mutatják, hogy 
mennyiben tekinthető szignifikánsnak a feltételes és a feltétel nélküli várható értékek elté-
rése. Konkrétan arra voltunk kíváncsiak, hogy a filterezett és a simított becslés eredménye 
szignifikánsan különbözik-e 0-tól? Ehhez mindenekelőtt a (17) teszt statisztikát definiáltuk, 
ami a nullhipotézis teljesülése esetén (a feltételes várható érték nem különbözik 0-tól) 𝜇 
várható értékű normális eloszlást követ: 

 𝑧𝑡 ∼
|𝑥𝑡ǀ𝑠 −  𝜇| 

𝜎𝑡|𝑠
, (17) 

ahol 𝜇 = 0, a kibocsátási rés feltétel nélküli várható értke, 𝑥𝑡|𝑠 és 𝜎𝑡|𝑠 pedig a Kálmán-

filter alapján ismert. Az így kapott 𝑧𝑡 értékeket mindkét becslés esetén, minden részmintán 
átlagoltuk. A 2. táblázat soraiból kiolvasható, hogy a simított becslés átlagos 
szignifkanciája minden részmintán nagyobb, mint a valós idejű filterezett becslésé. Sajnos 
az is világosan látszik azonban, hogy a Mean oszlopokban szereplő értékek a legjobb 
esetben is nagyon messze vannak attól, hogy megalapozottan dönthessünk a nullhipotézis 
elvetése mellett. 

A Mean oszlophoz képest a Last oszlopban csak az adott minta utolsó pontjában 
mérjük a becslések megbízhatóságát. Az eredmények következetesen megerősítik a HP-
filter végponti gyengeségéről szóló vélekedéseket. A leggyengébb szignifikanciát a teljes 
minta időszak végén mérjük (Canova, 2007).  

Mindezek után arra a következtetésre jutunk, hogy a referencia modellben sem a filte-
rezett sem a simított becslés nem ad megbízható képet a hazai üzleti ciklus alakulásáról – 
ami egybecseng Benk et al. (2005) megállapításával. Lássuk, vajon az exogén magyarázó 
változó szerepeltetése képes-e kiküszöbölni a fenti problémákat? 

2.2  A kiterjesztett specifikáció eredménye  

Jelen alfejezetben a kibocsátási rés állapotegyenletében exogén változót szerepeltető, 
kiterjesztett modell becslési eredményeit értékeljük. A terjedelmi korlátokat szem előtt 
tartva, az alábbi ábrákat és táblázatokat csak nagyon röviden, a referencia modell eredmé-
nyeinek tükrében értékeljük. 
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3. ábra   A kibocsátási rés filterezett és simított becslése az exogén változót szerepeltető 
kiterjesztett modellben.  

 

Forrás: saját szerkesztés 

A 3. ábra alapján azt mondhatjuk, hogy a filterezett és a simított becslés eredménye a 
referencia modellhez képest jóval közelebb kerül egymáshoz a kiterjesztett modellben. Ezt 
az észrevételt a 3. táblázatban szereplő leíró statisztikák értéke is megerősíti. 

3. táblázat   A filterezett és a simított becslés összehasonlítása a kiterjesztett modellben 

 Teljes minta 1996 Q1 – 2008 Q4 2009 Q1 – 2017 Q3 

Átlagos abszolút eltérés 0,658 0,726 0,540 

Legnagyobb abszolút eltérés 2,361 2,361 1,097 

Átlagos négyzetes eltérés 0,773 0,996 0,389 

Legnagyobb négyzetes eltérés 5,576 5,576 1,203 

Forrás: saját szerkesztés 
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A 4. ábra a standard hiba feltüntetése mellett mutatja a kibocsátási rés filterezett és 
simított becslését a kiterjesztett modellben. A pontbecslések körül 2 standard hibányi tá-
volságot mértünk fel.  

4. ábra   A kibocsátási rés filterezett és a simított becslése a kiterjesztett modellben, felté-
teles standard hibák mellett.  
 

 

Forrás: saját szerkesztés 

A 4. ábra alapján azt mondhatjuk, hogy az exogén változó szerepeltetésével mind a 
filterezett, mind a simított becslés megbízhatósága nagyságrendileg javult a referencia 
modellhez képest. A becslések standard hibájának nagymértékű csökkenése természete-
sen azok megbízhatóságát is nagyban növeli, ahogy azt a 4. táblázat alapján láthatjuk.  
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4. táblázat   A filterezett és a simított becslés megbízhatósága a kiterjesztett modellben 

 Teljes minta 1996 Q1 – 2008 Q4 2009 Q1 – 2017 Q3 

 Abs Mean Last Abs Mean Last Abs Mean Last 

𝒙𝒕|𝒕 0,987 1,690 2,720 0,966 1,622 8,230 1,021 1,806 2,720 

𝒙𝒕|𝑻 1,134 3,588 2,720 1,139 3,644 12,952 1,125 3,493 2,720 

Forrás: saját szerkesztés 

A 4. táblázat értékei a becslések erős szignifikanciáját mutatják. Kiemelendő, hogy a 

teljes minta végpontjában a becslések értéke szignifikánsan különbözik 0-tól. 

A fentiek tükrében azt mondhatjuk, hogy a kiterjesztett modell becslési eredményei jól 
használhatónak a magyar gazdaság üzleti ciklusának retrospektív jellemzésére. Sőt, a 3. 
és a 4. ábra egybehangzó tanúsága szerint az exogén magyarázó változót szerepeltető 
modell alapján a kibocsátási rés megbízható valós idejű értékelése is elképzelhető.  

3  A valós idejű értékelés problémája  

A kiterjesztett modell eredményeinek értékelését azzal a megállapítással zártuk, hogy azok 

alapján akár a ciklikus pozíció megbízható valós idejű értékelése is elképzelhető. Látnunk 
kell azonban, hogy az exogén változóval kiegészített modell filterezett becslése nem te-
kinthető valós idejű becslésnek. Míg a referencia modell filterezett becslése ténylegesen 
rekurzív módon történik (𝑥𝑡|𝑡 becslése csak a 𝑡 időszakig rendelkezésre álló megfigyelé-

sekre, ill. információra épít), addig a kiterjesztett modell filterezésekor két olyan többletin-
formációt is felhasználunk, mely a teljes minta időszak információs halmazát (Ω𝑇) feltétele-
zi, ahol Ω𝑇 = {𝑌𝑇 ∪ 𝑋𝑇}. 

A (10) egyenletben szereplő exogén változó (𝑋𝑡) definiálásakor azt mondtuk, hogy az 
a tőkeeszközökre vonatkozó kapacitáskihasználtság szintjének teljes mintabeli átlagától 
vett eltérését jelöli. Ez esetben a teljes mintabeli átlag nyilvánvalóan a teljes minta ismere-
tét feltételezi. Ez a probléma még relatíve könnyen áthidalható valamilyen rekurzív közép-
érték (pl. Cesaro-átlag) használatával.  

A valós idejű értékelést akadályozó másik tényező az exogén 𝛾 együtthatójának 
becsléséhez kapcsolódik. Idézzük fel, hogyan definiáltuk a paraméterbecslés alapjául 
szolgáló log-likelihood függvényt. A korábbi (15) összefüggés szerint:  

 max
{𝛾,𝜎1}

𝐿𝐿(𝛾, 𝜎1) = −
𝑇

2
log(2𝜋) −

1

2
∑ log(𝑆𝑡) −

1

2
∑

𝑧𝑡
2

𝑆𝑡

𝑇

𝑡=1

𝑇

𝑡=1

  



94 

A fenti képlet alapján jól látható, hogy a jobb oldalon szereplő összegképletek egya-
ránt 𝑇-ig érvényesek, következésképp 𝛾 együttható ML-becslése a teljes mintában levő 
információt tükrözi.  

Tanulmányunk végén egy olyan becslés eredményét vizsgáljuk, ahol a minta időszak 
rekurzív módon történő bővítésével lehetőségünk nyílik megvizsgálni a kiterjesztett modell 
tényleges valós idejű teljesítményét. A rekurzió első lépésében a minta 1996 Q1-től 2006 
Q4-ig terjed, a majd a rekurzió további lépéseiben egy-egy negyedévvel bővül. A rekurzió 
során a kiterjesztett modell simított becslésének végpontjait összekötve már egy valós 
idejű értékelésre alkalmas kibocsátási rés idősort kapunk41. Az eljárás eredményt az 5. 
ábra szemlélteti. 

5. ábra   A kiterjesztett modell rekurzív becslésével kapott kibocsátási rés becslés 
(„X3_rec”).  

 

Forrás: saját szerkesztés 

Az 5. ábrán szaggatott vonal jelöli a referencia modell filterezett, valós idejű becslé-
sét. A fekete folytonos vonal ehhez képest a kiterjesztett modell simított becslésének 

                                                 
41 Jegyezzük meg, hogy 1996 Q1 és 2006 Q4 közötti időszakra ezúttal sem kapunk valós idejű becslési eredményeket. 2007 
Q1-től ugyanakkor teljesül, hogy a kibocsátási rés (állapotvektor) becslése csak az adott időszakig rendelkezésre álló infor-
mációkra épít. 



95 

eredményét szemlélteti. Miután a fentiekben tisztáztuk, hogy a kiterjesztett modell filtere-
zett becslése nem tekinthető valós idejű becslésnek, így a rekurzív becslés eredményét 
célszerűbbnek látszott a simított becsléshez hasonlítani. Az 5. ábrán szürke folytonos jelöli 
a kiterjesztett modell rekurzív becslésével kapott, valós idejű kibocsátási rés becslését.  

Ez alapján végső következtetésként adódik, hogy míg a válság előtt a kiterjesztett 
modell sem lett volna alkalmas a makro-egyensúlytalanságok előre jelzésére, addig a 
válság utáni időszakban a kiterjesztett modell alapján megvalósulhat a kibocsátási rés 
valós idejű értékelése. Az előbbi megállapítás természetesen csak a jelenlegi modellkeret-
ben érvényes, és eltekint a kibocsátási rés meghatározását érintő, jelentős modell alapú 
bizonytalanságtól. 
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PETRÓCZY DÓRA GRÉTA 

Egy életminőség-rangsor a hazautalások alapján 

 

Kivonat 

A hazautalások a vendégmunkások és az őket küldő országok közötti kapcsolat egyik 
fontos mérőszámát jelentik. Ez egyben számszerűsített mutatója lehet annak is, hogy a 
saját hazájukhoz képest mely országokat részesítik előnyben az emberek, így egy életmi-
nőség jellegű rangsort állíthatunk fel azok között. Az elemzéshez a Világbank adatait hasz-
náltuk 2010-től 2015-ig, az adatbázis a nemzetközi munkabér, illetve a személyek közötti 
bilaterális utalásokat tartalmazza. A javasolt mérőszám független az országok méretétől, és 
figyelembe veszi a teljes hálózat felépítését, azt feltételezve, hogy minden egységnyi átuta-
lás felfogható egy preferenciaként a két érintett ország között. 

1  Bevezetés 

Az országok rangsorolása különböző szempontok szerint igen elterjedt, ha egy ország 
teljesítményének értékeléséről van szó. A rangsoroknak közvetlen gazdaságpolitikai hatá-
suk is van, például a Maláj Iparfejlesztési Hatóság 2007-ben kijelentette, célja, hogy Malaj-
zia a 24. helyről az első tízbe kerüljön a Világbank Doing Business rangsorában. A kirgiz 
gazdasági fejlesztési miniszter 2008-ban abbéli reményét fejezte ki, hogy országa három 
éven belül az első 20 közé kerül (Høyland és szerzőtársai, 2012). 

Az előbbi példákból is látható, hogy a hasonló rangsorok nagy jelentőséggel bírnak. 
Ugyanakkor összeállításukkor többnyire csak néhány kiragadott szempontot vesznek figye-
lembe, amelyre az adott országok akár kiemelt figyelmet is fordíthatnak, ha csupán az 
előkelőbb helyezés elérésére törekszenek, és nem a valós fejlődésre. Høyland és szerző-
társai (2012) a Doing Business, a Freedom in the World és a Human Development Index 
rangsorokról belátták, hogy a tényezőkben lévő bizonytalanság ezeket a mutatókat is bi-
zonytalanná teszi. Seth és McGillivray (2018) bizonyította, hogy a kompozit indexekben a 
súlyok kismértékű megváltoztatása komoly eltéréseket eredményezhet. 

Tanulmányunkban egy új rangsorolási megközelítést javaslunk. Alapfelvetésünk, 
hogy az emberek az anyaországukból az általuk jobbnak gondolt országokba vándorolnak. 
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Így a hazautalásokat tekinthetjük egyfajta kifejezett preferenciának: a kivándorlók a fogadó 
országot jobbnak ítélik saját hazájuknál. Ezzel egy olyan életminőség-rangsort kapunk, ami 
nem tetszőlegesen kiválasztott mutatószámok önkényes súlyozásából adódik. Az általunk 
javasolt legkisebb négyzetek módszere független a mérethatástól és az összetételhatástól. 

A 2. fejezetben bemutatjuk a felhasznált adatokat, a 3. fejezetben a módszer mate-
matikai hátterét. Az általunk kapott rangsorokat a 4. fejezet tartalmazza.  

2  Felhasznált adatok 

Elemzésünkhöz a Világbank migrációs szakirodalomban is elfogadott (magyarul lásd Kajdi, 
2015; Kapitány, Rohr, 2014) bilaterális átutalási adatbázisát használtuk. Az adatok a külor-
szágból érkező munkabér utalásokat és a magánszemélyek közötti átutalásokat tartalmaz-
zák, Ratha és Shaw (2007) módszertana alapján korrigálva. A kiigazítás a beérkező utalá-
sokból indul ki, ezt bontja szét azok között az országok között, ahová az adott államból 
vándoroltak. Ez a módszer részben kompenzálja, hogy egyes helyeken egyáltalán nem 
jelentik be hivatalosan a vendégmunkásokat, illetve az utalások egy része nagy bankokon 
keresztül, a szegényebb országokból közvetlenül bankközpontokba történik, azonban nem 
azok a célországok. 

Az elemzéshez a 2010 és 2015 év közötti bilaterális átutalás mátrixokat használtuk. 
2010 és 2012 között a 2010-es év migrációs adataival kerültek korrigálásra az átutalások, 
a 2013-2015-ös években pedig a 2013-as adatokkal. 

Az adatbázisban a világ 214 országa szerepel, azonban vizsgálatunkat az európai ál-
lamokra szűkítettük, a kontinensen kívüli országokat egyetlen entitásként kezeltük. Euró-
pához tartozónak azokat az országokat tekintettük, amelyeket az ENSZ idesorol, adathiány 
miatt kimaradt Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino és Vatikán, Európai Uniós 
tagsága miatt viszont betettük Ciprust. 

3  Módszertan 

Az átutalásokra tekinthetünk úgy, mint az országok között kifejezett preferenciákra: egy-
ségnyi átutalás az i országból a j országba azt jelenti, hogy egy „döntéshozó” előbbit jobb-
nak gondolja az utóbbinál. Ekkor a bilaterális átutalások egy 𝐴 aggregált páros összeha-
sonlítási mátrixot határoznak meg (Jiang és szerzőtársai, 2011; González-Díaz és szerző-
társai, 2014; Csató, 2015a). 
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3.1  Matematikai háttér 

Az országok rangsorolására a legkisebb négyzetek módszerét használjuk. Jelöljük a bilate-

rális átutalások mátrixát az 𝐴 szimbólummal. Ebből megkapható az 𝑅 = 𝐴 − 𝐴𝑇 ferdén 

szimmetrikus eredménymátrix és az 𝑀 = 𝐴 + 𝐴𝑇 szimmetrikus mérkőzésmátrix (Csató, 
2015a). Az eredménymátrix elemei a két ország közötti nettó, a mérkőzésmátrix elemei 
pedig összes átutalások. Az 𝑅 eredménymátrix sorösszegei adják az országok 𝒔(𝑅, 𝑀) 
pontszámvektorát, az összes ki- és beutalás különbségét. A legkisebb négyzetek módsze-

re a következő optimalizálási feladat 𝒒(𝑅, 𝑀) megoldásvektorát adja eredményül: 

𝑚𝑖𝑛𝑞∈𝑅𝑛 ∑ 𝑚𝑖𝑗 (
𝑟𝑖𝑗

𝑚𝑖𝑗
− 𝑞𝑖 + 𝑞𝑗)

2

1≤𝑖,𝑗≤𝑛

. 

Az optimalitás elsőrendű feltételei egy lineáris egyenletet eredményeznek minden i 
országra: 

( ∑ 𝑚𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1,𝑗≠𝑖

) 𝑞𝑖 − ∑ 𝑚𝑖𝑗𝑞𝑗

𝑛

𝑗=1,𝑗≠𝑖

= 𝑠𝑖 = ∑ 𝑟𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1,𝑗≠𝑖

 

A célfüggvény konvexitása miatt ezek teljesülése elegendő is a minimalitáshoz. 

A fenti optimalizálási feladatnak végtelen sok megoldása van, mert a célfüggvény ér-
téke minden 𝒒 + 𝜀𝟏 esetén azonos, ahol 𝟏 a csupa 1-esől álló egységvektor. Ez az or-
szágok rangsorát értelemszerűen nem befolyásolja. A ∑ 𝑞𝑖

𝑛
𝑖=1 = 0 normalizálással a 

feladat megoldása már egyértelmű, feltéve, hogy bilaterális átutalások által meghatározott 
súlyozott irányított gráf gyengén összefüggő (ami minden esetben teljesült). 

A módszer motivációjához induljunk ki a következőből. Ha egy i ország esetén min-
den olyan 𝑞𝑗 nulla, amire 𝑚𝑖𝑗 > 0, tehát az összes átutalásokkal hozzá kapcsolódó or-

szág átlagos értékelésű (idézzük fel, hogy az értékelések összege nulla), akkor 𝑞𝑖 = 𝑝𝑖 =
𝑠𝑖/ ∑ 𝑚𝑖𝑗

𝑛
𝑗=1,𝑗≠𝑖 , ami éppen a nettó átutalások és az összes átutalás hányadosa, egy 

normalizált, −1 és 1 közötti érték. Ha a vele „összehasonlított” országok az átlagosnál 
jobbak (gyengébbek), akkor ennél nagyobb (kisebb) értéket kapunk. Az optimalizálási 
feladat megoldása mátrixinvertálást igényel, könnyen és hatékonyan elvégezhető, sőt, a 
számításnak egy végtelen mértani soros gráf interpretációja is létezik (Csató, 2015b). 

3.2  A módszertan korábbi alkalmazásai 

A legkisebb négyzetek módszerét Horst (1932) és Mosteller (1951) javasolta körmérkőzé-
ses problémákra (amikor 𝑚𝑖𝑗 = 1 minden 𝑖 ≠ 𝑗 esetén), Morrissey (1955) és Gulliksen 

(1956) terjesztette ki az általános esetre, Kaiser és Serlin (1978), valamint Bozóki és szer-
zőtársai (2010) pedig az egyértelmű megoldhatóság kérdésével foglalkozott.  
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A körmérkőzéses esetben az eredménymátrix azonos a multiplikatív páros összeha-
sonlítás mátrixszal (Saaty, 1980), amennyiben az utóbbi elemenkénti logaritmusait vesz-
szük, míg a legkisebb négyzetek módszere ekvivalens az LLSM (logarithmic least squares) 
eljárással (Crawford és Williams, 1980; De Graan, 1980; Crawford és Williams, 1985). Nem 
teljesen kitöltött páros összehasonlítás mátrixok (Harker, 1987) esetén ugyanez érvényes 
az LLSM módszer Kwiesielewicz (1996) és Bozóki és szerzőtársai (2010) által javasolt 
kiterjesztésével. A nemzetközi vásárlóerő-paritás számításában – kidolgozói nevéből – az 
eljárás az EKS-módszer néven ismert (Éltető és Köves, 1964; Szulc, 1964). 

A választott módszert számos hasonló probléma megoldására alkalmazták: 

 Bozóki és szerzőtársai (2016) a világranglista-vezető teniszezők összehasonlí-
tására; 

 Chao és szerzőtársai (2018) go-játékosok rangsorolására; 

 Csató (2013) és Csató (2017) svájci rendszerű sakk csapatversenyek eredmé-
nyének meghatározására; 

 Csató (2016) a magyarországi egyetemek karainak rangsorolására; 

 Jiang és szerzőtársai (2011) filmek összehasonlítására a nézők értékelései 
alapján. 

3.3  A módszer tulajdonságai 

A legkisebb négyzetek módszerét axiomatikus szempontból González-Díaz és szerzőtársai 
(2014), illetve Csató (2015a) tárgyalja, többnyire pozitív következtetésekkel, Csató és 
Rónyai (2016) azonban rámutat egy kritikus jellemzőjére. Számunkra két tulajdonság lesz 
fontos: a mérethatástól való függetlenség és az összetételhatás kiszűrése. 

A mérethatástól való függetlenség azt követeli meg, hogy olyan 𝑖 és 𝑗 országok ese-

tén, melyek teljesen azonosak, de az utóbbi 𝛼-szor nagyobb, azaz 𝛼𝑎𝑖𝑘 = 𝑎𝑗𝑘 minden 

𝑘 ≠ 𝑖, 𝑗-re és 𝑎𝑖𝑗 = 𝑎𝑗𝑖 , azok értékelése azonos legyen. Ezt a feltételt nem teljesíti az 𝑠𝑖 

pontszám, az összes ki- és beutalás különbsége, 𝑝𝑖 = 𝑠𝑖/ ∑ 𝑚𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1,𝑗≠𝑖  normalizált nettó 

átutalás és a 𝑞𝑖 legkisebb négyzetes értékelés azonban igen. 

Vegyük az 𝑖 és 𝑗 országokat, melyekre 𝑚𝑗𝑘 = 0 bármely harmadik 𝑘 ország esetén, 

tehát a 𝑗 és 𝑘 országok között egyik irányba sem történt átutalás. Az összetételhatás ki-

szűrése azt jelenti, hogy az 𝑖 és 𝑗 ország relatív sorrendje csak az egymás közötti utalások 
𝑎𝑖𝑗  és 𝑎𝑗𝑖  nagyságától függ, mégpedig az 𝑖 ország értékelése legalább akkora, mint a 𝑗 

országé, ha 𝑎𝑖𝑗 ≥ 𝑎𝑗𝑖 , és fordítva. Ezt a követelményt az 𝑠𝑖 pontszám és az 𝑝𝑖 =

𝑠𝑖/ ∑ 𝑚𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1,𝑗≠𝑖  normalizált nettó átutalás sem teljesíti, a 𝑞𝑖 legkisebb négyzetes értéke-

lés viszont igen. 
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Végezetül, illusztrációként tekintsünk egy négy országból álló egyszerű példát. Az or-
szágok közötti átutalások az 1. ábrán láthatóak. A és B országnak is csak C-vel van kap-
csolata, a B országba érkező és induló utalások éppen kétszer akkorák, mint A országé 
(mérethatás). C és D ország között pedig ugyanannyi a be- és a kimenő utalás (összeté-
telhatás). Ezek alapján az átutalási mátrix az 1. táblázatban látható. A 2. és 3. táblázatban 
található a mérkőzés- és az eredménymátrix, a 4. táblázatban a háromféle értékelő vektor.  

1. ábra   Átutalások a négy ország között 

 

 

1. táblázat   Átutalási mátrix (A) 

 
A B C D 

A 0 0 15 0 

B 0 0 30 0 

C 5 10 0 10 

D 0 0 10 0 

2. táblázat   Mérkőzésmátrix (M) 

 
A B C D 

A 0 0 20 0 

B 0 0 40 0 

C 20 40 0 20 

D 0 0 20 0 

A 

D 

C 

B 

15 

30 

5 

10 

 

10 

 
10 
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3. táblázat   Eredménymátrix (R) 

 
A B C D 

A 0 0 10 0 

B 0 0 20 0 

C -10 -20 0 0 

D 0 0 0 0 

 

4. táblázat   Értékelővektorok 

 
s(R,M) p(R,M) q(R,M) 

A 10 0,5 0,25 

B 20 0,5 0,25 

C -30 -0,375 -0,25 

D 0 0 -0,25 

 

Ha kiszűrjük a mérethatást, az A és B országnak ugyanolyan értékelésűnek kell len-
nie. Az si pontszám nem teljesíti ezt a feltételt, a pi normalizált nettó átutalás és a qi leg-
kisebb négyzetes értékelés azonban igen. 

A C és D ország viszonya egymással szemben szimmetrikus, ezért az összetételha-
tás kiszűrése után az értékelésüknek meg kell egyezniük, függetlenül attól, hogy C orszá-
got A-val és B-vel szemben hogyan rangsoroljuk. Ezt a fentiek közül csak a legkisebb 
négyzetek módszere teljesíti. 

4  Eredmények 

A legkisebb négyzetek módszerével kapott rangsorok az egyes évekre az 5. táblázatban 
láthatók. Az országok elnevezéseit az ISO szabvány szerinti alpha-2 kétbetűs rövidítéssel 
jelöltük. Az Európán kívüli országokat egyben kezeltük, a rájuk vonatkozó eredmények az 
egyéb sorban találhatók. A világos szín jelöli a legmagasabbra értékelt országokat, az 
árnyalat a rangsorban hátrébb haladva egyre sötétedik. A helyezések nagyjából megfelel-
nek előzetes várakozásainknak, Albánia, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Montenegró és 
Szerbia a lista végén helyezkedik el, Ciprus, Egyesült Királyság, Hollandia, Írország, Nor-
végia és Svájc pedig az elején. Az eredmények 2010 és 2012, illetve 2013 és 2015 között 
robusztusak, 2012 és 2013 között azonban észrevehető egy törés. Különösen látványos ez 
Izland esetében, amely ország sokáig a legjobbként szerepel, majd a 19. helyre csúszik 
vissza. Az adatok alapján 2012-ben 35 milliárd USD utalás érkezett be, míg 2013-ban már 
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175 milliárd, változatlan nagyságrendű kiutalás mellett. Hasonló jelenség figyelhető meg 
Svédországra is. 

5. táblázat   A legkisebb négyzetek szerinti életminőség-rangsor 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

AL 38 38 37 37 36 35 IS 1 1 2 19 21 19 

AT 18 18 20 12 13 16 IT 11 10 12 8 8 9 

BA 41 41 41 41 41 41 LT 36 36 35 32 31 31 

BE 22 22 22 26 25 22 LU 23 23 23 23 23 21 

BG 39 39 39 39 39 39 LV 24 24 25 20 22 28 

BY 15 15 15 15 14 13 MD 34 34 34 31 30 33 

CH 8 8 8 3 2 2 ME 37 37 38 40 40 40 

CY 5 4 4 2 7 6 MK 32 32 31 36 35 30 

CZ 27 26 26 21 20 25 MT 19 19 18 29 34 23 

DE 10 11 11 11 11 12 NL 7 7 6 5 3 5 

DK 12 12 13 10 10 10 NO 6 6 7 7 5 4 

EE 26 27 27 25 27 27 PL 28 28 28 28 28 29 

ES 9 9 9 9 9 11 PT 20 21 21 27 24 24 

FI 17 17 17 16 18 14 RO 35 35 36 35 33 34 

FR 13 14 16 17 17 17 RS 40 40 40 38 38 37 

GB 4 5 5 1 1 1 RU 14 13 10 6 6 8 

GR 21 20 14 13 12 7 SE 3 3 3 14 15 15 

HR 29 29 29 30 29 38 SI 30 31 32 22 26 26 

HU 31 30 30 34 32 32 SK 33 33 33 33 37 36 

IE 2 2 1 4 4 3 UA 25 25 24 24 19 20 

       Egyéb 16 16 19 18 16 18 

5  Összefoglalás 

Tanulmányunkban bilaterális átutalási adatok alapján, a legkisebb négyzetek módszerével 
rangsoroltuk az európai országokat. A javasolt mérőszám nem igényli szempontsúlyok 
önkényes megválasztását, független országok méretétől, valamint figyelembe veszi az 
átutalási hálózat felépítését. Eredményeink alapján a mutató robusztus, azonban a rang-
sort nagymértékben befolyásolhatják a migrációs politikák. 
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SZILÁGYI GYŐZŐ ATTILA 

A vállalatközi üzleti kapcsolatok hálózati modellezése  

 

Kivonat 

A kutatás az üzleti kapcsolatok új, hálózatelvű szemléletére alapozva elemzi a különböző 
ellátási láncok tulajdonságait, és kvantitatív eredményekkel támasztja alá a hálózat alapú 
üzleti kapcsolatok előnyeit a működésbiztonság és a tudásterjedés vonatkozásában. Fel-
tárja a különböző struktúrájú ellátási láncok közötti topológiai különbségeket. Kvantitatív 
módszerekkel mutatja meg, hogy a hálózati alapon szerveződő ellátási láncok ellenállób-
bak a véletlen zavarokkal és a célzott támadásokkal szemben, mint a hagyományos, tény-
legesen láncba szervezett ellátási láncok. A vállalatközi kapcsolatok hálózatán modellezi 
az ellátási láncokban az információterjedés dinamikáját, bemutatja, hogy minél több, és 
különböző szintű kapcsolat alakul ki a vállalatok között, annál gyorsabban terjed szét az új 
információ a teljes ellátási láncban. A kutatás rámutat, hogy a piaci előnyszerzés egyik 
jövőbeli eszköze az együttműködő vállalatok által hálózati alapon felépített ellátási lánc. 

Bevezetés  

A korábban stabilnak, vagy legalábbis lassan és kiszámíthatóan változónak tartott piacok 
gyorsabban és kiszámíthatatlanul változnak, mint korábban. A lineáris gazdasági modellek 
egyre inkább korlátosnak tűnnek, és több területen jobb eredményt adnak a nemlineáris 
modellek, amelyek a piacra és a piaci szereplőkre úgy tekintenek, mint egy komplex háló-
zatra, aminek elemei folyamatos kölcsönhatásban vannak egymással. Az elmúlt 30 évben 
lezajlott változások rámutattak a vállalatok közötti kölcsönhatások jelentőségére. Szakíta-
nunk kell a régi felfogással, ami az üzleti világra úgy tekintett, mint független, különálló és 
saját stratégiát folytató vállalatokra, amik egymással elszigetelt tranzakciókat folytatnak. 
Olyan komplex hálózatban kell gondolkodnunk, ami egymástól kölcsönösen függő vállala-
tokból és a köztük létrejövő kapcsolatok bonyolult rendszeréből áll (Håkansson, Shenota, 
2006). A vállalatvezetők, tanácsadók, kutatók tevékenységei nem csak saját vállalataikban 
fejtenek ki hatásokat, a vállalatok kölcsönös függősége miatt, ezek a hatások tovább ter-
jednek a hálózati kapcsolataikon keresztül és hatással vannak más vállalatok stratégia és 
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taktikai döntéseire is. Azok a vállalatok, amelyek a hagyományos ellátási lánc helyett ellá-
tási hálózatot alakítanak ki üzleti partnereikkel, növelhetik működésbiztonságukat. 

1  A kutatás célja és menete 

A kutatás célja, hogy hálózattudományi módszerekkel mutassa meg, hogy egy három 
vállalatból álló ellátási láncban, a vállalatközi kapcsolatok célzott bővítése milyen hatással 
van az ellátási lánc működésbiztonságára és tudásterjedési dinamikájára. Azt vizsgáltam, 
hogy a különböző kapcsoltságú ellátási láncok: 

 Milyen topológiai tulajdonságokkal rendelkeznek? 

 Véletlen zavarokkal illetve célzott támadásokkal szemben mennyire ellenállók? 

 Milyen tudásterjedési dinamikát biztosítanak? 

A kutatásban a kisvállalatokra jellemző strukturális tulajdonságokkal rendelkező válla-
lati alapmodellt definiáltam, majd három alapmodellből egy ellátási lánc modellt állítottam 
össze. A kutatás során a különböző kapcsoltságú ellátási lánc modellek topológiai tulaj-
donságait vizsgáltam kvantitatív hálózattudományi módszerekkel. A különböző módon 
hálózatba rendezett ellátási láncokon vizsgáltam a véletlen zavarok és a szándékos táma-
dások hatásait, továbbá a megvizsgáltam a tudásterjedés dinamikáját. 

2  Az alkalmazott modell 

Egy 40 fős, kisvállalkozás méretű vállalati alapmodellt alakítottam ki, ez a méret lehetővé 
teszi, hogy a három vállalatból képzett ellátási lánc mérete is a Danbar-féle, határon belül 
maradjon, amiben még minden ember ismerheti egymást személyesen is (Hill, Dunbar, 
1994). Hill és Danbar megközelítése szerint munkatársaink és közeli ismerőseink száma 
nagyjából 35 főre tehető, és nagyjából 150 fő az, akit képesek vagyunk valamilyen formá-
ban megjegyezni. Ezek a határok a csoport tagjainak egymással való viselkedési jellegét is 
meghatározzák (Csermely, 2005). Strukturális szempontból a modell egy hierarchikus 
kétszintű menedzsmenttel rendelkező vállalatot képez le és hierarchikus fraktálnövekedés 
jeleit mutatja (Tél, Gruiz, 2002), hasonlóan a valódi vállalatokhoz. A hálózatban, egy 
csúcsponthoz első lépésben három új csúcspontot kapcsolunk, majd minden további lé-
pésben a már meglévő csúcspontokhoz három újabbat, így egy klasszikus fraktált, a 
Cantor-halmazt kapjunk (Fokasz, 2000). Ez azonos egy olyan lineáris szervezeti struktúrá-
val, amelyikben minden vezetőnek egy közvetlen felettese és 3 közvetlen beosztottja van 
(1. ábra). 

A tisztán lineáris szervezeti struktúra ritka a vállalatok között, sokkal inkább a funkci-
onális szervezeti struktúra a jellemző. Ebben a tiszta fa struktúrára épülve, az egyes hie-
rarchikus szinteken a horizontális kapcsolatok is megengedettek. Ezt úgy jelenítettem meg 
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a modellben, hogy a második hierarchia szinten teljes a kapcsoltság, a harmadik szinten 
részleges, a negyedik szinten pedig lokálisan teljes. Utóbbi azt jelenti, hogy szakmai szin-
ten a lokális csoportok tagjai között teljes, de az egyes lokális csoportok között nincs köz-
vetlen kapcsolat. 

A modellben a hálózati csúcsok szimbolizálják az embereket, az élek pedig a köztük 
lévő rendszeres, napi munkavégzéssel kapcsolatos szakmai kommunikációs kapcsolato-
kat. Feltételeztem, hogy a napi szakmai kommunikáció kölcsönös, a felek között a kommu-
nikáció kétirányú, ezért irányítatlan gráfokat alkalmaztam. Összefüggő hálózatokat alakítot-
tam ki, ami abból a feltételezésből indul ki, hogy egy vállalatban nincs olyan ember, akinek 
egyetlen másik emberrel sincs kapcsolata. 

Az 1. ábrán látható a vállalaton belüli kapcsolatok modellje fa jellegű struktúrára kite-
rítve és annak gráfizomorf transzformációja (Mayeda, 1976), utóbbit alkalmaztam a vizuális 
megjelenítéshez. Az izomorf transzformáció képén is jól látható, hogy a modell a horizontá-
lis kapcsolatok beépítését követően is megőrzi fraktál jellegét. 

1. ábra   A kutatásban alkalmazott funkcionális szervezeti struktúra modell (a.) és annak 
gráfizomorf leképezése (b.) (saját ábrák) 

   

 a. b. 
 

A vállalati alapmodell felhasználásával alakítottam ki a különböző ellátási lánc model-
leket oly módon, hogy a beszállítót, a gyártót és a vevőt szimbolizáló hálózatok is az alap-
modell struktúrájával megegyezőek, csak azok egymáshoz való kapcsoltságuk különböző. 
A vizsgálat során négy különböző jellegű hálózati kapcsolódást modelleztem. 

A tradicionális ellátási lánc esetében a hálózati modellben a beszállító és a gyártó kö-
zött, és a gyártó és a vevő között is csak 2-2 kapcsolat van: egy a vállalatok ágazatvezetői 
közötti és egy az ágazat értékesítő/vevő kapcsolati szintjén (2.a ábra). A vállalatok között 
létrejövő stratégiai együttműködési modellben a tradicionális kapcsolatokon felül, a felső 
vezetők közötti kapcsolatok is létrejönnek (2.b ábra). 
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2. ábra   A különböző ellátási láncok hálózati modelljei (saját ábra) 

        

 (a)  (b) 

          

 (c) (d) 

Tovább növelve a kapcsolatok számát, egy taktikai42 szintű együttműködési modellt 
vizsgáltam, amelyben a vállalatok között minden vezetői szinten megvalósul a teljes kap-
csoltság. A gyakorlatban ez azt jelentené, hogy vezetői teamek jönnek létre a különböző 
vállalatok vezetőinek részvételével (2.c ábra) Végül létrehoztam egy olyan ellátási lánc 
modellt, amiben nem csupán vezetői szinteken valósul meg a teljes kapcsoltság, hanem az 
érintett ágazatok operatív szintjén is. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy mindhárom vállalat 
operatív alkalmatottaiból egy szoros együttműködést megvalósító szakmai team jön létre, 
miközben megmaradnak a vezetői szintű teamek is (2.d ábra). 
  

                                                 
42 A menedzsment szakirodalomban gyakran eltérően értelmezik a stratégiai, taktikai és az operatív fogalmakat, valamint a 
hozzájuk rendelt vezetési, irányítási szinteket. A tanulmányban ezeket a fogalmakat a hadászatban alkalmazott tipológia 
szerint használom, mi szerint hierarchikus rendben a stratégia szintje alatt található a taktikai szint, és a taktikai szint alatt az 
operatív szint. 
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3  Alkalmazott kutatási módszerek 

3.1   Kvantitatív topológiai elemzések 

Az ellátási lánc modellek hálózati elemzései során hálózattudományi módszereket alkal-
maztam, amelyek segítségével kiszámíthatók a hálózatra jellemző strukturális mutató-
számok, és elemezhető a hálózatok topológiája. 

Az egyik legfontosabb topológiai jellemző a fokszámeloszlás (Barabási, 2002). A 
fokszámeloszlás annak a valószínűségét mutatja meg, hogy a hálózatban egy véletlensze-
rűen kiválasztott csúcsnak pontosan k legyen a fokszáma. Az N csúcsot tartalmazó háló-
zatban a pk fokszámeloszlás 

 𝑝𝑘 =
𝑁𝑘

𝑁
 (1) 

ahol Nk a k fokszámú csúcsok száma. A különböző kapcsoltságú ellátási láncok 
fokszámeloszlását a 3. ábrán látható hisztogram mutatja meg. 

3. ábra   A különböző ellátási láncok fokszám-eloszlása  

 

Forrás: saját ábra 

Egy tisztán skálafüggetlen hálózatnak hatványfüggvény szerinti fokszám-eloszlást 
kellene mutatnia (Caldarelli, 2013), azonban a kapott eloszlások nem követnek hatvány-
függvényt, jóllehet a hálózati modell kialakításánál egy skálafüggetlen modellt alkalmaz-
tunk. Amennyiben tisztán véletlen hálózattal lenne dolgunk, akkor a fokszámoknak binomi-
ális eloszlást kellene mutatniuk (Nolte, 2015), de ez sem azonosítható egyértelműen a 
kapott hisztogramon. Láthatóan több a sok csúcsponttal kapcsolatban álló csúcspont, mint 
amit a véletlen hálózat fokszám-eloszlása indokolna. Ez az eredmény azt a tényt erősíti 
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meg, hogy a valós hálózatok bizonyos méret és fokszámtartományban nem azonosíthatók 
egyértelműen csupán fokszám-eloszlási függvényük alapján (Barabási, 2016). Mindezek 
megerősítik, hogy a kutatásban alkalmazott modellfelépítés megfelelő, és az adott méret-
ben jó közelítést ad egy valós vállalati hálózathoz. 

A továbbiakban kimutattam, hogy a vállalatközi kapcsolatok számának növekedésé-
vel hogyan változnak a hálózat tulajdonságai. A kapott eredményeket az 1. táblázat mutat-
ja. Látható, hogy a stratégiai és a taktikai szintű ellátási láncok között nincs nagy élszám 
különbség, a jelentős növekedés az operatív szintű ellátási láncban tapasztalható. Az 
elemzés megmutatta, ahhoz, hogy a három vállalatból álló ellátási lánc átlagos fokszáma 
egyel nőjön, nem elég a vezetői szintű teamek létrehozása, ehhez az operatív teamek 
létrehozása szükséges. 

1. táblázat   Az ellátási láncok kvantitatív értékei 

 

A hálózat átmérője megadja, hogy mekkora a legnagyobb távolság két tetszőlegesen 
választott csúcs között, ami meghatározza, hogy milyen gyorsan terjed el az új információ 
a hálózatban. Látható, hogy már a stratégiai szintű kapcsolatok létrehozása is jelentős 
átmérőcsökkenést eredményez az ellátási láncban. 

A modularitás a hálózat különböző csoportjainak elkülönültségét jellemzi (Grivan, 
Newman, 2002). Minél nagyobb a modularitás egy hálózatban, annál egyértelműbb hatá-
rokkal rendelkeznek az egyes csoportok. Látható, hogy a vállalatközi kapcsolatok számá-
nak növekedésével csökken a teljes ellátási lánc modularitása. A vállalati határok, amik 
korábban a legmagasabb fokú izolációs határt jelentették, kezdenek egyre inkább elmo-
sódni. 

A hálózaton belüli együttműködések szempontjából fontos, hogy egy adott csúcs-
ponthoz kapcsolódó csúcspontok milyen mértekben kapcsolódnak egymáshoz is, azaz 
mekkora a klaszterezettségi együttható (Watts, Strogatz, 1998). Tehát a ki fokszámú i-edik 
csúcs klaszterezettségi együtthatója 

 𝐶𝑖 =
2𝐿𝑖

𝑘𝑖(𝑘𝑖−1)
 (2) 

ahol Li az i-ik csúcs ki számú szomszédja közötti kapcsolatok száma. A klaszterezettségi 
együttható annak a valószínűsége, hogy egy csúcspont két véletlenszerűen kiválasztott 

Ellátási lánc 

típusa
csúcsok élek

átlagos 

fokszám
átmérő kapcsoltság modularitás

átlagos 

klaszterezettség

átlagos 

úthossz

tradicionális 120 247 4,117 9 0,035 0,759 0,782 5,151

stratégiai szintű 120 250 4,113 7 0,035 0,755 0,771 5,04

taktikai szintű 120 259 4,233 7 0,036 0,724 0,762 4,574

operatív szintű 120 311 5,183 7 0,044 0,716 0,765 4,429
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szomszédja egymásnak is szomszédjai. A teljes hálózat átlagos klaszterezettségi együtt-

hatója C az egyes csúcsokhoz tartozó klaszterezettségi együtthatók átlaga, azaz 

 〈𝐶〉 =
1

𝑁
∑ 𝐶𝑖

𝑁
𝑖=1  (3) 

ahol N a hálózatban található csúcsok száma, Ci pedig az i-ik csúcspont klaszterezettségi 
együtthatója. Az 1. táblázatban látható, hogy az egyes ellátási láncok átlagos 
klaszterezettségi együtthatója a vezetői szintű kapcsolatok hozzáadásával csökken. Ebből 
arra lehet következtetni, hogy a kevés számú új kapcsolat nem eredményez több csomó-
sodást a hálózatban. Az operatív teamek létrehozása azonban emelkedést eredményez. A 
klaszterezettségi együttható alkalmas a csoportok bizalmi szintjének mérésére is. Ha cso-
port tagjai minden másik csoporttaggal rendszeres kapcsolatban állnak, akkor feltehetően 
nagyon sok dologban egyetértenek, közös az értékrendjük, így megbízhatnak egymás 
döntéseiben (Lazányi et al., 2017). A vállalati működésben magas átlagos klaszterezettségi 
együttható esetén feltételezhető, hogy a csoport tagjai ismerik egymás személyes és 
szakmai értékrendjét, és ez megalapozza a magasabb szintű szakmai bizalom kialakulá-
sát. Az átlagos úthosszok esetében a legnagyobb mértékű csökkenés akkor következett 
be, amikor a második szintű vezetői teameket is létrejöttek. Az operatív szintű kapcsoltság 
már nem eredményezett ugyanekkora csökkenést annak ellenére, hogy a legnagyobb 
mértékben ekkor nőtt a kapcsolatok száma. 

3.2  Robosztusság elemzés 

Megvizsgáltam, hogy az egyes ellátási láncok milyen robosztussággal, azaz a vélet-
len meghibásodásokkal és a célzott támadásokkal szemben milyen ellenálló képességgel 
rendelkeznek. A hálózatból véletlenszerűen illetve célzottan távolítottam el csomópontokat 
egymást követő lépésekben egészen addig, míg a hálózat kapcsolat nélküli elemekre esett 
szét. A robosztussági elemzés során azt kell vizsgálni, hogy a hálózatban található össze-
függő óriáskomponensben (Newman et al., 2002) lévő csúcspontok száma mikor csökken 
1%-a alá. A modellben ezt a szintet 10%-ra emeltem, mivel a vizsgált hálózatok kisméretű-
ek, és a 10%-os határ is csak teoretikusan értelmezhető szint egy vállalt vonatkozásában.  

A véletlen hibákkal szembeni ellenálló képesség vizsgálatakor a hálózatból véletlen-
szerűen, egymás után eltávolítjuk a csúcspontokat, és egy grafikonon ábrázoljuk, hogy 
milyen összefüggés van az eltávolított csúcsok aránya és a között, hogy a hálózatban a 
csúcsok milyen valószínűséggel tartoznak az óriáskomponenshez. Amennyiben tudjuk, 
hogy a hálózat még mekkora méretnél működőképes, meghatározható egy kritikus kü-
szöbérték, amit átlépve a vállalat működésképtelenné válik. Természetesen ez a modelle-
zés azt a feltételezést követeli meg, hogy a kieső embereket képesek valamilyen módon, 
belső erőforrásból helyettesíteni. Nyilvánvaló, hogy a valóságban jóval a 10%-os határ 
felett bekövetkezik a teljes működésképtelenség. A célzott támadásokkal szembeni ellenál-
ló képesség vizsgálatához meg kell határozni az egyes csúcspontok fokcentralitását, azt 
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hogy hány szomszédja van a hálózatban. Ezt követően a legnagyobb centralitású csúccsal 
kezdve, sorban el kell távolítani a csúcspontokat, csökkenő centralitás sorrendben. A ka-
pott eredményeket a véletlenszerű elemzéssel azonos grafikonon ábrázolva megkapjuk az 
adott hálózatra jellemző robosztussági grafikonokat. 

A 4. ábrán láthatók a tradicionális és az operatív ellátási láncok robosztusság vizsgá-
latának eredményei. Szaggatott vonallal a véletlen hibákkal szembeni, folytonos vonallal a 
célzott támadásokkal szembeni ellenálló képességek láthatók. 

4. ábra    A tradicionális (a) és az operatív (b) ellátási lánc robosztussági görbéi  

       

 (a) (b) 

Forrás: saját ábra 

Látszik, hogy a hálózatok sokkal ellenállóbbak a véletlen meghibásodásokkal szem-
ben, mint a célzott támadásokkal szemben, és hogy a vállalatközti kapcsolatok számának 
növekedésével nő a kritikus küszöbérték is. A működésbiztonság szempontjából az cél, 
hogy a véletlenszerű meghibásodások görbéje minél inkább közelítsen egy olyan egye-
neshez, ami a függőleges tengely 1-es értékétől a vízszintes tengely 1-es értékéig fut, és a 
célzott támadások görbéje is minél jobban közelítsen ehhez. 

3.3  Tudásterjedési elemzés 

A vállalatban az új tudás gyors elterjedése, valamint annak egyéni kompetenciából szerve-
zeti kompetenciává válása összefügg a vállalati döntéshozatallal és ezen keresztül a válla-
lat versenyképességével is (Szoboszlai et al. 2014). Kutatásom harmadik fázisában azt 
vizsgáltam, hogy a vállalati kapcsolatok bővítése hogyan befolyásolja az ellátási láncokban 
a tudásterjedés dinamikáját. Tegyük fel, hogy az egyik vállalatban, egy teljesen más ága-
zatban, mint ami közvetlen kapcsolatban áll egy másik vállalattal, egy új, lényeges informá-
ció keletkezik. Ez az információ bármilyen jellegű lehet, például új piaci igény, új technoló-
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gia, vagy erőforrás probléma. A cél az, hogy ez az információ minél gyorsabban elterjedjen 
a teljes ellátási láncban.  

Az vállalati alapmodell átmérője 5, ami annyit jelent, hogy maximum 5 lépésben jut el 
az információ a hálózat bármely csúcsához. Ha tehát egyáltalán nem lennének vállalatközi 
kapcsolatok az ellátási láncban, akkor 17 lépésben jutna el az új információ vagy új tudás 
az ellátási lánc legtávolabbi pontjai között. Ez azt is jelenti, hogy ennyi lépés alatt az ellátá-
si lánc minden egyes csúcspontjához is eljut. A valóságban egy ekkora távolság szinte 
kizárja az új tudás átterjedését. A tradicionális modellben a két vállalatközi kapcsolat létre-
hozásával 9 lépésnyire csökken a legtávolabbi pontok közötti távolság. A stratégiai, a takti-
kai és az operatív ellátási lánc modellekben ez a szám már csak 7. A modellben nem vet-
tem figyelembe a csúcsok között létrejövő kölcsönhatások idő faktorát, azt, hogy a külön-
böző vezetési, irányítási és operatív szinteken átlagosan milyen gyakran történnek interak-
ciók. Amennyiben a modellbe az interakciók idő faktorát is figyelembe vennénk, a maximá-
lis távolságokat időtartamokkal lehetne helyettesíteni, ami árnyalná a tudásterjedési dina-
mikákat az egyes ellátási láncokban. Ez további kutatások témája lehet. 

4  Összefoglalás 

A kutatás első lépésben azt igazolta, hogy a hierarchikus, skálafüggetlen hálózati modell 
alkalmas egy funkcionális szervezeti struktúrával rendelkező kisvállalat hálózati modelle-
zésre. Ezt a vállalati alapmodellt felhasználva, különböző ellátási láncok is modellezhetők 
és ezekben a modellekben hálózattudományi módszerekkel feltárhatók a topológiai tulaj-
donságok. A hálózati modell elemzése feltárta a különböző kapcsoltságú ellátási láncok 
közötti működésbiztonsági és tudásterjedési különbségeket. Megmutatta, hogy minél na-
gyobb számú a vállalatközi kapcsolatok száma és minél több hierarchikus szintet érintenek 
ezek a kapcsolatok, annál nagyobb ellenálló képességgel rendelkezik egy ellátási lánc a 
véletlen zavarokkal és a szándékos támadásokkal szemben is. A kutatási eredményekből 
az is következik, hogy a magasabb kapcsoltságú ellátási láncokban a tudásterjedés is 
gyorsabb. Mindezek alapján arra a következtetésre juthatunk, hogy a jövő vállalataiban egy 
olyan új szemléletnek kell kialakulnia, ami a vállalatot egy nagyméretű, komplex üzleti 
hálózat tagjaként értelmezi és nem a nem a vállalat piaci pozícióját tekinti az elsődleges 
mutatónak, hanem a hálózati pozícióját. Új menedzsment van születőben: a hálózati me-
nedzsment. 
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VÁN BÁLINT, OLÁH DÁNIEL 

Szerepel-e az áfacsökkentés az étlapon? A 2016-2017-es 
magyarországi áfacsökkentések árhatásai 

 

Kivonat 

Az áfaváltozások gazdasági hatásainak megértésének első és legfontosabb pontja az 
árhatások vizsgálata. A tanulmányban a szintetikus kontroll módszerrel vizsgáljuk a magyar 
2016-2017-es áfaváltozások árhatásait. A szintetikus árindexeket más európai országok 
azonos fogyasztási kategóriáinak árindexeiből képezzük. A disznóhús és a csirkehús ese-
tében közel teljes árhatást találunk, a friss tej és a tojás esetében az árhatás csak részle-
ges, míg az éttermi árakban egyáltalán nem jelent meg a 2016-2017-es magyarországi 
áfacsökkentés. Az élelmiszereknél jelentkező árhatások megegyeznek a 2015-ös román 
élelmiszer áfacsökkentés tapasztalataival. A korábbi, magyar és külföldi éttermekre vonat-
kozó áfaváltozásokat is megvizsgálva megállapíthatjuk, hogy ebben a szektorban a nem-
zetközi tapasztalatokhoz hasonlóan rendkívül erős az árhatások aszimmetriája: az 
áfacsökkentések alig, míg az áfaemelések teljes mértékben megjelennek az éttermi szek-
tor áraiban. 

1  Bevezetés 

2016-ban és 2017-ben Magyarországon jelentős áfaváltozások történtek, amelyek lehető-
séget kínálnak annak vizsgálatára, hogy az áfa sokat kutatott és közérdeklődésre is szá-
mot tartó árhatásai hogyan alakultak. Az áfakulcsok módosítását sok esetben a gazdaság 
vagy egyes szektorok élénkítésével, illetve szociális célokkal indokolja a szakpolitika, ez 
azonban valószínűleg nem minden esetben valósul meg, ahogy azt tanulmányunk is bemu-
tatja. Az árhatások elemzése azért fontos, mert – a nemzetközi empirikus szakirodalom 
mellett – támpontot nyújthat a jövőbeli áfaváltozások hatásainak előrejelzéséhez. Az 
áfaváltozás árhatása olyan empirikus jelenség, amely elméleti kutatásokhoz is motivációt 
és segítséget nyújthat. Az árhatások felmérése, majd a kereslet, a kínálat és a piacszerke-
zetek árhatásokat alakító jellemzőinek megismerése abban is segíthet, hogy az 
áfaszabályozás kialakítása és a változások megtervezése szociálpolitikailag is optimális 
legyen. A 2016-2017-es magyarországi áfaváltozások árhatásainak elemzését ismereteink 
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szerint még nem végezték el, ezért tanulmányunk e kérdést válaszolja meg a kétezres 
évek módszertani újítását, a szintetikus kontroll módszertant felhasználva. Elsőként az 
elemzés módszertanát, majd az eredményeit mutatjuk be. Eredményeinket összevetjük a 
nemzetközi szakirodalom következtetéseivel és korábbi magyar áfaváltozások árhatásaival 
is. Így következtetést fogalmazhatunk meg arra nézve is, hogy a 2016-2017-es 
áfacsökkentések milyen reálgazdasági hatásokkal jártak. 

2  Az elemzés módszertana 

2.1  Adatok 

Elemzésünk két adatforrásra épít: az Eurostat harmonizált fogyasztói árindex adatbázisára 
(HICP) és a KSH-tól kapott adattáblákra fogyasztói árindexekről, súlyokról, reprezentán-
sokról és áfakulcsokról. A más országokkal való összehasonlító elemzések során (szinteti-
kus kontroll módszer) a HICP adatbázist használjuk, a KSH adatait pedig elsősorban az 
áfakulcsok azonosítására vesszük igénybe. Az árindexeket az egyéni fogyasztás rendelte-
tés szerinti osztályozása (COICOP) alapján bontjuk. Az ezen adatokon végrehajtott elem-
zéseket alapvetően meghatározza, hogy melyik évben milyen részletezettséggel állnak 
rendelkezésre az adatok. Négyjegyű COICOP bontásban Magyarországra 2001 óta állnak 
rendelkezésre adatok, számos más országra azonban ennél régebb óta. Ötjegyű COICOP 
bontású árindexeket pedig sok ország csupán az utóbbi években kezdett el publikálni. 

2.2  Szintetikus kontrollok módszere 

A módszer a kétezres évek módszertani újításának számít, amely tanulmányunk kutatási 
kérdésének megválaszolására a legalkalmasabb eszköz. Előnye, hogy empirikus adatokra 
támaszkodik, az elemző szubjektív döntéseire más módszereknél kisebb mértékben épít 
(Falkenhall et al., 2015). A szintetikus kontroll módszere a harmonizált fogyasztói árinde-
xekkel együtt megfelelő eszközt kínál az árhatások elemzésére, különösen az 
országspecifikus, egyedi és egyszeri ársokkok vizsgálatára. Így e módszer közvetlenül a 
vizsgált és a szintetikus árindex viselkedését elemzi, nem pedig az áfa árhatásának megér-
tését és annak oksági mechanizmusait tárja fel. Ezért szakpolitikai hatáselemzésekre kivá-
lóan alkalmas. 

Jelen kutatásban a 2016-2017 években történt áfaváltozások árhatását elemezzük: 
2016-ban a sertéshús, 2017 elején a baromfihús, a tej, a tojás, az internet és az éttermi 
étkezés áfája csökkent (1. táblázat). 2014-ben és 2015-ben az élő- és félsertések, illetve 
az egyéb nagytestű élőállatok és hasított testek áfája csökkent, de ezek a termékek nem 
szerepelnek a fogyasztói kosárban, így nem rendelkezünk adatokkal az áraikról. 
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1. táblázat   Áfaváltozások 2016-ban és 2017-ben 

Forrás: saját gyűjtés KSH alapján. 

Az érintett termékek magyarországi árindexeit más európai országok hasonló termé-
keinek árindexeihez hasonlítjuk. Egy-egy termék esetében azokat az országokat használ-
juk kontroll csoportként, amelyekben az árindex alakulása a legjobban megegyezik a ma-
gyar árindex alakulásával az áfacsökkentést megelőző időszakban. Az országoknak ezt a 
súlyozott csoportját a szintetikus kontroll módszerével választjuk ki (Abadie és 
Gardeabazal, 2003; Abadie et al., 2011).  

A szintetikus, áfaváltozás nélküli Magyarország árindexváltozásait a szintetikus kont-
rollban szereplő országok árindexváltozásainak súlyozott átlagából kapjuk. A 2017-es 
áfaváltozások esetében a szintetikus kontroll kiválasztásához használt magyarázó változók 
a negyedéves árindexváltozások voltak 2015 I. negyedévtől 2016 III. negyedévig, a 2015-
ös egész éves változás és a 2016-os változás az utolsó negyedévet nem számítva. Az 
utolsó negyedévet azért hagytuk ki a változók közül, hogy láthassuk az áfaváltozás előze-
tes árhatását is (ilyet végül nem találtunk). A sertéshús esetében csak az áfaváltozást 
megelőző egy évről rendelkezünk adatokkal, így 2015 negyedévei és a teljes 2015-ös év 
szerepel a magyarázó változók között. Ezen túl a kontroll országok körét is szűkítettük a 
sertéshúsnál a régió országaira, mert 2016 második felében a kínai piac felé való nyitás 
kapcsán olyan ársokk érte Európát, amely csak a kelet-európai fogyasztói sertéshús árakat 
növelte. 

3  Az áfacsökkentés árhatásai 

A szintetikus kontrollok módszerével végzett számítások eredményei nem mutatnak egy-
séges képet: egyes termékek esetében az árhatás csak részleges, míg másoknál teljes (1. 
ábra). Intuíciónkkal némileg ellentétes, de a közgazdasági elméletek és empirikus eredmé-
nyek tükrében értelmezhető eredmény, hogy az áfacsökkentést követően egyes területe-
ken áremelkedések is történtek. 

Az 1. ábra az árhatást az áfacsökkentés százalékában ábrázolja termékcsoporton-
ként, 3 hónappal az áfakulcs változását követően. A baromfihús és a sertéshús esetében 
szinte teljes az árhatás, ami megegyezik a 2015-ös, élelmiszerekre vonatkozó román 

Érintett termékcsoport Áfakulcs előtte Áfakulcs utána Áfaváltozás hónapja 

sertéshús 27 % 5 % 2016. január 
baromfihús 27 % 5 % 2017. január 
internet 27 % 18 % 2017. január 
tej 18 % 5 % 2017. január 
tojás 27 % 5 % 2017. január 
éttermek 27 % 18 % 2017. január 

http://www.jstatsoft.org/v42/i13
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áfacsökkentés tapasztalataival. A húsokkal szemben a friss tej esetében az áfacsökkentés 
csak részben és enyhe késéssel jelent meg a fogyasztói árakban. A tojás esetében is 
részleges volt az árhatás. A tejet, tojást és más tejtermékek árait is magában foglaló ter-
mékcsoportban Romániában alacsonyabb volt az árhatás, mint amit a húsnál tapasztaltak.  

1. ábra   Árhatás az áfacsökkentés százalékában termékcsoportonként három hónappal az 
áfaváltozás után (százalék) 

 

 

Megjegyzés: az áfaváltozás előtti és utáni áfakulcsok szögletes zárójelben.  

Forrás: saját számítás 

 Az éttermi szektor különleges abból a szempontból, hogy ott az áfacsökkentés sem-
milyen időtávon nem jelent meg a hazai árakban, ebben a termékcsoportban az 
áfacsökkentést követő 1-9 hónapban árnövekedés volt megfigyelhető. A vizsgált külföldi 
éttermi áfacsökkentések esetében is alacsony az árhatás. A 2009-es és 2012-es magyar 
áfaemelések esetén az árhatás közel teljes volt, ez rámutat az árhatások nagyon erős 
aszimmetriájára ebben a szektorban, amit a nemzetközi szakirodalom is alátámaszt (2. 
ábra).  

 

  

 [27-5]  [18-5]  [27-5]  [27-5]  [27-18] [24-9]  [24-9] 
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2. ábra   Árhatás az áfaváltozás százalékában a vendéglátásban 3 hónappal a változás 
után (százalék) 

 

 

  

Megjegyzés: feketével jelöltük az áfaemelések árhatásait, szürkével az áfacsökkentések árhatásait. Szögletes 
zárójelben az áfacsökkentés előtti és utáni áfakulcsok láthatók. 

Forrás: saját számítás 

4  Magyarországi árhatások és gazdasági következmények a hazai és nemzetközi 
eredmények tükrében  

A nemzetközi empirikus eredmények több hasonlóságot is mutatnak a hazai eredmények-
kel és segíthetnek megmagyarázni az árhatások nagy eltéréseit. Az élelmiszerek, a tartós 
fogyasztási cikkek és a szolgáltatások árainak eltérő viselkedését az eltérő erősségű ver-
seny, az egymástól különböző piacszerkezetek okozzák. Mivel a különbségek elsősorban 
az értékesített termékek és szolgáltatások jellegéből következnek, ezek az összefüggések 
nemzetközileg is érvényesek.  

Politi és Mattos (2011) szerint a brazil áfaváltozások az alapvető élelmiszerekre is 
aszimmetrikusan hatnak, így elemzésünk hasonlóságot mutat a brazil szerzők kutatásával. 
A magyar 2006-os áfaemeléskor (tej, tojás, kenyér, cereáliák esetén) például túlemelés 
történt, a 2017-es áfacsökkentéskor viszont a tej esetében nem volt teljes az árhatás. Ma-
gyarázatot kínál erre Yang és Ye (2008), akik szerint a keresési költségek elmélete áll az 
aszimmetrikus hatások mögött. A szerzők úgy vélik, hogy aszimmetrikus hatások azoknál a 

79 

92 

-8 

16 

50 

20 

-30

-10

10

30

50

70

90

Vendéglátás
(Magyarország,

2009)

Vendéglátás
(Magyarország,

2012)

Vendéglátás
(Magyarország,

2017)

Vendéglátás
(Franciaország,

2009)

Vendéglátás
(Finnország, 2010)

Vendéglátás
(Svédország,

2012)

 [20-25] [25-27]  [27-18]  [19,6-5,5] [22-13]  [25-12] 



122 

termékeknél jelentősek, amelyek alacsony részesedéssel bírnak a háztartások fogyasztá-
sából, emiatt pedig az alacsonyabb árak felkutatása kevésbé kifizetődő. A friss tej eseté-
ben tovább csökkenthette az árhatást, hogy a friss tej – nem friss tej elhatárolás nem min-
den fogyasztónak volt egyértelmű. Ezeket a feltételezéseket támasztja alá, hogy Romániá-
ban magasabb volt a tejtermékek és a tojás esetében az árhatás és ott egy minden élelmi-
szerre vonatkozó áfacsökkentés történt. 

A szakirodalom alapján az alapvető élelmiszerek általában nem rugalmas keresletűek 
(sajátár-rugalmasságukat tekintve) (Cserháti és Keresztély, 2017). Így az árváltozás ke-
vésbé érinti a fogyasztott mennyiséget, mint egy olyan terméknél, amely nem „létszükség-
let”. Tehát a költségvetésből kieső áfa a fogyasztóknál jelenik meg, ám ezt nem az olcsób-
bá vált termékekből való többletfogyasztásra költik. A 2001-2015-ös fogyasztási- és ár-
adatokon becsült saját- és keresztárrugalmasságokból Cserháti és Keresztély (2017) szá-
molták ki a 2016-2017-es áfaváltozások keresleti hatását, miszerint két év szelektív 
áfacsökkentései 0,9%-kal növelhették a vásárolt élelmiszerek fogyasztását. Ezen belül 2% 
feletti bővülést valószínűsítettek a tej, tejtermék, tojás termékcsoportban és a kereszthatá-
sok miatt 2-3%-os bővülést a zöldségek, illetve gyümölcsök körében. A többi termékcso-
portban eredményük szerint a fogyasztás a termékek alacsony árrugalmassága (pl. hús), 
illetve a termékcsoportok közötti kereszthatások (pl. kenyér) miatt alig változhatott az 
áfaváltozások nyomán. 

Az éttermi szolgáltatások elemzése több tanulmány témáját adta. Benzarti és Carloni 
(2017), Falkenhall és társai (2015) illetve Harju és Kosonen (2014) is gyenge, vagy elenyé-
sző árhatásokat talált az éttermekre nézve. Szerintük az éttermi áfacsökkentésnek nincsen 
hatása a keresletre vagy a foglalkoztatásra, amely sem a 2010-es finn, sem a 2012-es 
svéd adócsökkentés eredményeként nem nőtt. Falkenhall és társai (2015) a szintetikus 
kontroll-módszert alkalmazva jutottak arra, hogy az áfacsökkentés előbbiek helyett a profi-
tabilitást növeli, Benzarti és Carloni (2017) szerint pedig a francia áfacsökkentés hatása-
ként elsősorban az éttermek jövedelmezősége nőtt és kisebb részben a szektorban dolgo-
zók bére. Feltételezhetjük, hogy a magyar áfacsökkentésnek is hasonlóak lehettek a hatá-
sai, azaz nagyrészt az étteremtulajdonosok profitját, illetve az éttermi dolgozók bérét növel-
te a költségvetési kiesés.  

Az áfaváltozások tanulmányunkban bemutatott árhatásai szükségesek ahhoz, hogy 
azok gazdasági és szociális hatásait – a gazdaság- és szociálpolitikai célok teljesülését – 
vizsgálni lehessen. Nyitott kutatási kérdés még, hogy azokban az esetekben, ahol nem volt 
teljes az árhatás (étterem, friss tej, tojás), ott a termelési-értékesítési lánc melyik részében 
csapódott le az áfacsökkentés és voltak-e a profit- és jövedelemnövekedésen túlmutató 
gazdasági hatásai.  
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Következtetések 

Tanulmányunk célja az volt, hogy bemutassa és leírja a magyarországi 2016-2017-es 
áfaváltozások árhatásait. Empirikus elemzésünk egy a szakirodalomban keveset használt 
módszerre, a szintetikus kontrollok módszerére épült. Így tudtuk megállapítani, hogy az 
áfacsökkentések nagyobb része megjelent a sertés és a baromfi fogyasztói árában, és 
ebben hasonlóságok fedezhetők fel a 2015-ös román áfacsökkentésekkel. A sertés ára az 
áfacsökkentést követő fél éven belül erős növekedésnek indult a nemzetközi áremelkedé-
sek hatására. A friss tej és a tojás áfacsökkentése csak részlegesen, az éttermeké viszont 
egyáltalán nem hatott az árakra: ebben a termékcsoportban az áfacsökkentést követő 
hónapokban árnövekedés volt megfigyelhető. 

Az áfacsökkentés árhatása tehát több alapvető élelmiszernél is közel teljes volt, noha 
az éttermi szektorban semmiféle árhatás nem volt megfigyelhető. Mindez az árhatás mec-
hanizmusán keresztül működő egyéb gazdasági mechanizmusokra irányítja a figyelmet. 
Azt valószínűsíthetjük, hogy az éttermi szektorban az áfacsökkentés a bérek és a profitok 
emelésére fordítódott a fogyasztói árak csökkenése helyett: e következtetést tanulmá-
nyunkkal együtt gazdag külföldi szakirodalom támasztja alá.  

Elemzésünk cáfolja a közgazdászok között sokáig népszerű szimmetrikus árhatás hi-
potézisét, különösen az éttermi szektorban. Emellett jelen elemzés remélhetőleg hasznos 
empirikus tényeket kínál a további kutatások alapjául. 
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VÁRY MIKLÓS 

Erős hiszterézis és hosszú távon hatásos monetáris politika 
heterogén menüköltségek mellett: egy ágensalapú  
megközelítés 

 

Kivonat 

A 2008-as válság utáni lassú kilábalás felhívta a figyelmet a hiszterézis jelenségére, amely 
akkor van jelen egy dinamikus rendszerben, ha egy átmeneti sokk permanens hatást gya-
korol a rendszer állandósult állapotára. A tanulmányban egy ágensalapú modell keretei 
közt megmutatom, hogy az árváltoztatáshoz kapcsolódó fix költségek (a menüköltségek) 
hiszterézishez vezethetnek: a pénzkínálat növekedési ütemét érő átmeneti sokk módosít-
hatja a kibocsátás) állandósult állapotbeli értékét. Vagyis a monetáris politika hosszú távon 
is hatásos lehet. A hiszterézis a komplexebb, erős formájában jelentkezik, ha a vállalatok 
heterogének a menüköltségeik szempontjából. Rámutatok, hogy a standard menüköltség 
modellekben azért nincs hiszterézis, mert feltevésük szerint a vállalatokat idioszinkratikus 
termelékenységi sokkok érik. Végül bemutatok egy aggregált termelékenységi sokkokat 
tartalmazó modellváltozatot, amelynek empirikus illeszkedése hasonlóan jó, mint az 
idioszinkratikus sokkokat tartalmazó változaté. Ebben fennmarad a hiszterézis és a mone-
táris politika hosszú távú hatásossága. 

1  Bevezetés 

A 2008-as gazdasági válságot követő lassú kilábalás során a gazdaságok többsége nem 
tért vissza a válságot megelőző növekedési pályájára, hanem egy tartósan alacsonyabb 
szintű pályára állt rá. Számos közgazdász úgy értelmezi ezt a jelenséget, hogy a válság, 
mint átmeneti negatív keresleti sokk tartós hatást gyakorolt a gazdaságok potenciális nö-
vekedési pályáira (Ball, 2014; Blanchard et al., 2015). Ha egy dinamikus rendszert érő 
átmeneti sokk permanens hatást gyakorol a rendszer állandósult állapotára, akkor 
hiszterézis figyelhető meg a rendszer dinamikájában (Amable et al., 1993; Göcke, 2002). A 
hiszterézis megkérdőjelezi a főáramú makroökonómiát uraló új neoklasszikus szintézis 
központi gondolatát, amely szerint egy gazdaság hosszú távú növekedési pályája független 
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a rövid távú ciklikus ingadozásaitól. A főáramú nézet hátterében az áll, hogy a hosszú távú 
növekedési pályát kínálatoldali tényezők határozzák meg, a keresleti oldal csak rövid távon 
képes befolyásolni a kibocsátás alakulását a különböző piaci súrlódások miatt. Hosszú 
távon azonban a piaci ármechanizmus összehangolja az aggregált kereslet növekedését a 
kínálati oldalról meghatározott növekedési pályával (Mellár, 2010). Ha viszont a 2008 utáni 
GDP idősorokban valóban hiszterézis látható, akkor az átmeneti keresleti sokkok a hosszú 
távú növekedési pályát is befolyásolják, így akár az is előfordulhat, hogy az új neoklasszi-
kus szintézis álláspontjával ellentétben a monetáris politikának nem csak rövid, hanem 
hosszú távon is lehet reálhatása. Ebben az esetben a jegybankoknak a szigorú inflációs 
célkövetés helyett nagyobb hangsúlyt kell fektetniük a reálgazdasági célok követésére 
(Ball, 2015; Galí, 2015). 

Máig nem tisztázott, hogy milyen közgazdasági mechanizmusok vezethetnek 
hiszterézishez. A számos lehetséges magyarázat közül ebben a tanulmányban az árváltoz-
tatás fix költségeivel, az ún. menüköltségekkel foglalkozom. Az újkeynesi makroökonómia 
az ármerevség következményeinek vizsgálata kapcsán régóta foglalkozik menüköltség 
modellekkel, ám csupán két tanulmány veti fel annak lehetőségét, hogy a menüköltségek 
hiszterézishez vezethetnek (Dixit, 1991; Delgado, 1991). A közelmúlt menüköltség modell-
jeiben pedig nyomát sem találhatjuk hiszterézisnek (Golosov, Lucas, 2007; Midrigan, 
2011). A tanulmány fő kérdése ennek szellemében az, hogy okozhatnak-e a menüköltsé-
gek hiszterézist az aggregált kibocsátás dinamikájában, és ha igen, milyen feltételek mel-
lett? 

A kérdésre egy ágensalapú piaci modell segítségével keresem a választ, amelyben 
lehetséges nagyszámú heterogén vállalat viselkedésének a modellezése. Elsőként 
Setterfield és Gouri Suresh (2016) vetették fel, hogy az ágensalapú modellek különösen 
alkalmasak a hiszterézis komplexebb változatának, az erős hiszterézisnek a modellezésé-
re, mert az éppen akkor alakul ki, ha a gazdasági szereplők heterogének az alkalmazkodás 
fix költsége szempontjából. Mellettük tudomásom szerint eddig csak Bassi és Lang (2016) 
alkalmazták az ágensalapú modelleket erős hiszterézis modellekként. 

2  A modell és az adatok 

2.1  Az ágensalapú piaci modell 

Egy monopolisztikusan versenyző piacot modellezek, amelynek kínálati oldalán N darab 
differenciált terméket előállító vállalat található, a keresleti oldalt pedig egy reprezentatív 
háztartás alkotja. A háztartás a monopolisztikus verseny Dixit és Stiglitz (1977) által megal-
kotott modelljének megfelelően viselkedik. Hasznosságmaximalizáló döntéséből levezethe-
tőek az egyes termékváltozatok iránti keresleti függvények, amelyek szerint egy adott ter-
mékváltozat keresett mennyisége negatívan függ a piaci árindexhez viszonyított relatív 
árától, és pozitívan a reálpénz-kínálattól. A nominális pénzkínálatot a jegybank szabályoz-
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za exogén módon: növekedési rátája egy elsőrendű autoregresszív folyamatot követ. Fel-
teszem, hogy a teljes nominális pénzkínálat közvetlenül a reprezentatív háztartáshoz kerül, 
így nominális jövedelemként is értelmezhető. 

A vállalatokról felteszem, hogy rendelkeznek egy exogén módon adott kínálati poten-
ciállal, ami alatt azt a kibocsátási szintet értem, amelynek előállítása optimális. A vállalatok 
korlátozottan racionálisak: a piac komplexitása és a döntéshozóik korlátozott kognitív ké-
pességei miatt nem képesek beállítani az optimális árat, amely mellett a termékük iránti 
kereslet a kínálati potenciáljukkal lenne egyenlő. Ezen felül a menüköltség is akadályozza 
őket ebben. Ezért egy heurisztikus döntési szabályt követnek: növelik a termékük árát, ha 
az előző időszakban meghaladta a keresett mennyiség a kínálati potenciáljukat, ellenkező 
esetben csökkentik. Mindezt azonban csak akkor teszik meg, ha a keresett mennyiség 
abszolút százalékos eltérése a kínálati potenciáltól nagyobb volt egy paraméterként adott 
küszöbértéknél. Ez az árváltoztatási küszöb a menüköltség miatt jelenik meg: kis mérték-
ben nem éri meg árat változtatni, mert a menüköltség felemésztené az árváltoztatás poten-
ciális hasznát. Az árdöntés után a háztartás dönt a keresett mennyiségekről, ezek határoz-
zák meg a vállalatok kibocsátását. 

2.2  Az adatok és a modell kalibrálása 

A menüköltség modelleket úgy szokás kalibrálni, hogy reprodukálják a nem nulla árválto-
zások empirikus eloszlásának bizonyos momentumait. Mivel az én modellemben a vállala-
tok heterogének lehetnek az árváltoztatási küszöbértékeik szempontjából, az árváltoztatási 
gyakoriságok empirikus eloszlását is fel kell használnom az árváltoztatási küszöbök elosz-
lásának kalibrálásához. 

A nem nulla árváltozások jelen tanulmányban alkalmazott eloszlásának empirikus 
momentumai Midrigan (2007) tanulmányából, az árváltoztatási gyakoriságok empirikus 
eloszlására vonatkozó adatok pedig Bils és Klenow (2004) tanulmányából származnak. 
Mindkét adatállomány havi frekvenciájú, és az USA-ban gyűjtötték őket az 1990-es évek-
ben. 

A modellt a szimulált momentumok módszerével kalibráltam. Minimalizálandó cél-
függvényként a szimulált és az empirikus momentumok logaritmusainak súlyozatlan elté-
rés-négyzetösszegét használtam. 
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3  A szimulációk eredményei 

3.1  Hiszterézis és hosszú távon hatásos monetáris politika 

A hiszterézis jelenlétét az aggregált kibocsátás dinamikájában impulzusválasz függvények 
készítésével vizsgálom meg. Adok egy átmeneti pozitív sokkot a nominális pénzkínálat 
növekedési rátájának, és megvizsgálom, hogy gyakorol-e permanens hatást az aggregált 
kibocsátás szintjére. A pénzkínálat növekedési rátáját érő átmeneti sokk permanens sokkot 
jelent a pénzkínálat szintjére vonatkozóan. Az új neoklasszikus szintézis modelljeiben egy 
ilyen sokknak nincs permanens reálhatása, mert hosszú távon az árak tökéletesen rugal-
masak, így a pénz semleges. Ha tehát a sokk permanens hatást gyakorol az aggregált 
kibocsátásra, azt értelmezhetjük hiszterézisként. 

1. ábra   Az aggregált kibocsátás (Q), a piaci árindex (P), az infláció (P%) és a pénzkínálat 
(M) alakulása egy 2,02 százalékpontos átmeneti pénzkínálat-növekedési sokk után az A0, 
A és B modellváltozatokban 
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Az 1. ábrán láthatóak az aggregált kibocsátás, a piaci árindex, az infláció és a nomi-
nális pénzkínálat impulzusválasz függvényei három különböző modellváltozat esetén. Az 
A0 modellváltozat a menüköltségek nélküli, rugalmas áras benchmark modell. Az A mo-
dellváltozatban már van menüköltség, de a vállalatok homogének. A B modellváltozatban 
pedig már heterogének a vállalatok az árváltoztatási küszöbeik szempontjából, amelyek 
egy transzformált béta eloszlásból származnak. 

Látható, hogy rugalmas árak mellett nincs hiszterézis: a kibocsátás hosszú távon 
visszatér az induló értékére. Menüköltségek mellett viszont már homogén esetben is 
hiszterézis bontakozik ki, a monetáris politika hosszú távon is befolyásolja a reálkibocsátás 
alakulását. A mechanizmus egyszerű: ha a sokk elég messzire löki a vállalatok kibocsátá-
sát a kínálati potenciáljuktól, érdemes árat emelniük. Ezzel nem térítik vissza a keresletet 
teljes mértékben a kínálati potenciáljukhoz, de elég közel terelik ahhoz, hogy ne legyen 
érdemes vállalniuk a további áremelés költségét. Ezért a piaci árindex nem növekszik 
olyan mértékben, mint a nominális pénzkínálat, tehát a reálpénz-kínálat tartósan megnő, 
így minden termékváltozat iránt permanensen nagyobb lesz a kereslet. Heterogén menü-
költségek mellett az impulzusválaszok realisztikusabbá válnak: eltűnnek belőlük a diszkrét 
ugrások, hiszen mindegyik vállalat máskor ütközik bele az árváltoztatási küszöbébe. A 
hiszterézis megmarad, viszont a monetáris expanzió hosszú távú reálhatása nem pozitív, 
hanem negatív. Ennek az oka az, hogy a vállalatok túlreagálják a monetáris sokkot: a piaci 
árindex nagyobb arányban nő, mint a pénzkínálat, így a pénz vásárlóereje a kezdeti szint 
alá süllyed, a vállalatok kibocsátása pedig tartósan a kínálati potenciáljuk alatt marad. 

Homogén menüköltségek mellett csak ún. gyenge hiszterézis bontakozik ki, ami a pi-
ac mikroszintjén is megfigyelhető jelenség. Heterogén menüköltségek mellett viszont mak-
roszinten létrejön a hiszterézis komplexebb változata, az erős hiszterézis. Az 1. ábra alap-
ján egyértelmű, hogy az erős hiszterézis realisztikusabb és komplexebb útfüggő dinamikát 
takar, mint a gyenge. Amable et al. (1994) három konkrét szempontot említenek, amelyek 
alapján megkülönböztethető az erős és a gyenge hiszterézis. Ez a három különbség az A 
és a B modellváltozat között is fennáll. 

3.2  Két potenciális ellenérv: dinamikus optimalizálás és idioszinkratikus termelé-
kenységi sokkok 

Felmerül a kérdés, hogy a standard menüköltség modellekben jellemzően miért nem talál-
kozunk hiszterézissel? Két olyan feltevése van ezeknek a modelleknek, amelyek az én 
legegyszerűbb modellváltozataimban nem szerepelnek, és megszüntethetik a hiszterézist: 
a dinamikusan optimalizáló vállalatok és az idioszinkratikus termelékenységi sokkok felte-
vése. Ebben az alfejezetben ezeket építem be a modellembe, miközben az egyszerűség 
kedvéért feltételezem, hogy a vállalatok homogének a menüköltségeik szempontjából. 
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Tekintsük először a dinamikusan optimalizáló vállalatok feltevését! Az 1. ábra kap-
csán felmerülhet a kritika, hogy a sokk után a vállalatok kibocsátása permanensen eltér az 
optimális szinttől, ami hosszú távon végtelen nagy veszteséget okoz a maximálisan elérhe-
tő profitáramhoz képest. Egy előretekintő vállalat ezt észreveheti, és vállalhatja a jelenben 
a véges menüköltséget a végtelen nagy jövőbeli veszteség elkerülése érdekében, megvál-
toztathatja az árat, és így megszüntetheti a hiszterézist. 

A C modellváltozat minden szempontból megegyezik az A-val kivéve azt, hogy a vál-
lalatok tökéletesen racionálisak: dinamikus optimalizálással határozzák meg az árat. Felté-
telezem, hogy a vállalatok profitja annál kisebb, minél nagyobb a kibocsátásuk négyzetes 
eltérése a kínálati potenciáljuktól. Ezen felül a menüköltség is csökkenti a profitjukat árvál-
toztatás esetén. A vállalatok dinamikus profitmaximalizálási problémája felírható egy végte-
len időhorizontú dinamikus programozási feladatként, amit numerikusan oldottam meg 
értékfüggvény iterációval. 

2. ábra    Az aggregált kibocsátás (Q), a piaci árindex (P), az infláció (P%) és a pénzkínálat 
(M) alakulása egy 2,02 százalékpontos átmeneti pénzkínálat-növekedési sokk után az A, C 
és D modellváltozatokban 

 

 
Forrás: saját szerkesztés 
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A 2. ábrán összevethetők az A és a C modellváltozat impulzusválasz függvényei. A 
dinamikusan optimalizáló vállalatok feltevése a várakozásokkal ellentétben nem szünteti 
meg a hiszterézist. Ennek az oka az, hogy a vállalatok diszkontálják a jövőbeli időszakokra 
várható profitáramukat az árdöntéseik során. Diszkontálás után a várható maximális profit-
áramhoz viszonyított veszteségük jelenértéke végessé válik, ezért nem biztos, hogy megéri 
vállalni az elkerülése érdekében a szintén véges menüköltséget.  

Térjünk át az idioszinkratikus termelékenységi sokkok feltevésére! A D modellváltozat 
ismét korlátozottan racionális vállalatokat tartalmaz, amelyek kínálati potenciálját ezúttal 
exogén sokkok érik. Ezek vállalatonként és időszakonként függetlenek, és logaritmusaik 
azonosan normális eloszlásúak 0 várható értékkel és konstans varianciával. A 2. ábrán 
ennek a modellváltozatnak az impulzusválasz függvényei is összevethetők az A modellvál-
tozatéval. Az idioszinkratikus termelékenységi sokkok valóban megszüntetik a hiszterézist. 
A monetáris sokk lecsengése közben folyamatosan termelékenységi sokkok érik a vállala-
tokat, amelyek közt előbb-utóbb minden vállalat esetén lesz egy akkora, ami elég messzire 
téríti a kínálati potenciálját a kibocsátásától ahhoz, hogy megérje árat változtatnia. Az 
idioszinkratikus termelékenységi sokkok tehát kikényszerítik, hogy hosszú távon alkalmaz-
kodjanak a vállalatok a monetáris sokkhoz, ezáltal térítsék vissza az aggregált kibocsátást 
az indulóértékére. 

Tehát a standard menüköltség modellekben azért nincs hiszterézis, mert alapfeltevé-
sük, hogy a vállalatokat idioszinkratikus termelékenységi sokkok érik. Ezzel arra is választ 
kaptunk, hogy Dixit (1991) és Delgado (1991) menüköltség modelljeiben miért van 
hiszterézis: a vállalatok ugyan dinamikusan optimalizálnak bennük, de nem érik őket 
idioszinkratikus termelékenységi sokkok. 

3.3  A modellváltozatok empirikus értékelése 

Annak értékeléséhez, hogy a menüköltségek által előidézett hiszterézis és a monetáris 
politika belőle következő hosszú távú reálhatása empirikusan releváns-e, azt kell megvizs-
gálni, hogy található-e olyan modellváltozat, ami nem tartalmaz idioszinkratikus termelé-
kenységi sokkokat, mégis hasonlóan jól megragadja az árváltoztatásokkal kapcsolatos 
fontos empirikus megfigyeléseket, mint az idioszinkratikus sokkokat tartalmazó modellvál-
tozat. 

Viszonyítási alapként létrehoztam egy E és egy F modellváltozatot, amelyek hetero-
gén menüköltségeket és idioszinkratikus termelékenységi sokkokat is tartalmaznak. Az E 
modellváltozatban utóbbiak normális eloszlásúak, az F modellváltozatban viszont vastag-
farkúak. Erre azért van szükség, mert a normális eloszlású idioszinkratikus sokkok nem 
képesek reprodukálni a nem nulla árváltozások eloszlásának empirikusan megfigyelhető 
többletcsúcsosságát. 
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1. táblázat   A nem nulla árváltozások és az árváltoztatási gyakoriságok eloszlásának 
kitüntetett momentumai az empirikus adatokban és az egyes modellváltozatokban 

Modell-változatok Adat A0 A B C D E F G 

Nem nulla árváltozások eloszlása 

Célzott momentumok 

Átlagos abszolút 
árváltozás (%) 

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

Szórás 
(százalékpont) 

10,4 0,7 4,3 9,2 2,1 9,1 9,5 10,5 10,5 

Csúcsosság 5,4 3,0 1,0 4,7 1,5 1,4 2,1 5,4 5,4 

Nem célzott momentum 

Kis árváltozások 
aránya (%) 

35 31 0 19 4 0 15 38 32 

Árváltoztatási gyakoriságok eloszlása 

Célzott momentumok 

Átlag (%) 26,1 100 5,5 26,0 26,1 26,3 25,7 26,0 26,0 

Szórás 
(százalékpont) 

18,9 0 0 16,9 0 0,4 19,3 18,7 18,3 

Ferdeség 1,0 - - 1,0 - 0,0 1,0 1,0 1,0 

Maximum (%) 78,9 100 5,5 76,2 26,1 27,5 79,7 80,7 80,3 

Nem célzott momentumok 

1. decilis (%) 6,5 100 5,5 10,1 26,1 25,7 6,3 6,5 7,1 

1. kvartilis (%) 10,6 100 5,5 11,9 26,1 26,0 10,4 11,2 11,2 

Medián (%) 20,9 100 5,5 19,4 26,1 26,2 19,9 20,9 20,0 

3. kvartilis (%) 38,1 100 5,5 37,0 26,1 26,5 36,0 36,5 36,1 

9. decilis (%) 48,5 100 5,5 53,6 26,1 26,8 56,8 53,5 54,2 

Megjegyzések: A kis árváltozások arányát azon nem nulla árváltozások arányával mérem, amelyek abszolút 
értéke kisebb az átlagos abszolút árváltozás felénél. Aláhúzva láthatók azok a momentumok, amiket az adott 
modellváltozat kalibrálásához felhasználtam. 

Forrás: saját szerkesztés 

A vastagfarkú sokkokat a Midrigan (2011) által bemutatott módon modellezem: felté-
telezem, hogy a sokkok egy Poisson folyamatnak megfelelően érkeznek, vagyis nagy való-
színűséggel nem éri sokk a vállalatokat, kis valószínűséggel nagy sokk éri őket. Ha érkezik 
sokk, akkor annak logaritmusa normális eloszlású 0 várható értékkel és konstans varianci-
ával. 
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Az 1. táblázatban láthatók a nem nulla árváltozások és az árváltoztatási gyakoriságok 
eloszlásainak kitüntetett momentumai az egyes modellváltozatokban és az empirikus ada-
tokban. Egyértelmű, hogy az A0-F modellváltozatok közül az F az egyetlen, amely kielégí-
tően illeszkedik az empirikus momentumokra. Ez vastagfarkú idioszinkratikus termelékeny-
ségi sokkokat tartalmaz, ezért nem alakul ki benne hiszterézis. 

3.4  Egy alternatív modellváltozat aggregált termelékenységi sokkokkal 

Kérdés, hogy felépíthető-e olyan modellváltozat, ami nem tartalmaz idioszinkratikus terme-
lékenységi sokkokat, ezért megmarad benne a hiszterézis, mégis legalább olyan jól illesz-
kedik a releváns empirikus momentumokra, mint az F modellváltozat. Kézenfekvőnek tűnik 
idioszinkratikus helyett aggregált termelékenységi sokkokat építeni a modellbe, hiszen az 
aggregált sokkokra adott impulzusválaszok elemzése során a ceteris paribus elv alapján 
elvonatkoztatunk más aggregált sokkoktól, tehát egy ilyen modellváltozatban egy pénzkí-
nálati sokkra adott impulzusválasz lecsengése közben egy vállalatot sem érhet termelé-
kenységi sokk. Ebben az esetben viszont a B modellváltozat már rámutatott arra, hogy 
hiszterézis alakul ki az aggregált kibocsátás dinamikájában. 

A G modellváltozat minden szempontból megegyezik az F-el kivéve egyet: a vastag-
farkú termelékenységi sokkok nem idioszinkratikusak, hanem aggregáltak, tehát minden 
vállalatot mindig ugyanaz a termelékenységi sokk éri. Látható az 1. táblázatban, hogy a G 
modellváltozat hasonlóan jól eltalálja az empirikus momentumokat, mint az F. Sikerült tehát 
egy olyan modellváltozatot találni, ami idioszinkratikus termelékenységi sokkok hiányában 
is jól illeszkedik az empirikus momentumokra. 

A 3. ábrán láthatóak egy átmeneti pénzkínálat-növekedési sokkra adott impulzusvála-
szok a két empirikusan legmegalapozottabb modellváltozat esetén. Az idioszinkratikus 
termelékenységi sokkokat tartalmazó F modellváltozatban visszatér az aggregált kibocsá-
tás a kezdeti állandósult állapotba a monetáris sokk után, tehát a dinamikájában nem ta-
pasztalható hiszterézis. Az aggregált termelékenységi sokkokat tartalmazó G modellválto-
zatban viszont egy új állandósult állapotba konvergál az aggregált kibocsátás, tehát ebben 
jelen van a hiszterézis, hatásos a monetáris politika hosszú távon. 
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3. ábra   Az aggregált kibocsátás (Q), a piaci árindex (P), az infláció (P%) és a pénzkínálat 
(M) alakulása egy 2,02 százalékpontos átmeneti pénzkínálat-növekedési sokk után az F és 
G modellváltozatokban 

 

 

Forrás: saját szerkesztés 

4  Összefoglalás és a kutatás folytatásának iránya 

A tanulmány fő következtetése az, hogy a heterogén menüköltségek akkor vezetnek erős 
hiszterézishez az aggregált kibocsátás dinamikájában, másképp fogalmazva, akkor van 
hosszú távú reálhatása a monetáris politikának, ha a vállalatokat érő termelékenységi 
sokkok aggregáltak. Az idioszinkratikus termelékenységi sokkok ugyanis megszüntetik a 
hiszterézist. Mindkét esetben felépítettem egy olyan modellváltozatot, ami jól illeszkedik az 
árváltozásokkal kapcsolatos fontos empirikus momentumokra.  

A két modellváltozat empirikus relevanciája szempontjából tehát az a döntő kérdés, hogy a 
valódi termelékenységi sokkok idioszinkratikusak vagy aggregáltak-e? A szakirodalmi 
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aggregáltaknál (Ábrahám – White, 2006; Castro et al., 2015). Ez a hiszterézist nem ered-
ményező modellváltozat relevanciája mellett szól. 

Érdemes azonban tisztázni, hogy miért állnak be ebben a makroszintű változók a 
kezdeti állandósult állapotba a monetáris sokk elhalása után, miközben a vállalatokat fo-
lyamatosan idioszinkratikus sokkok érik. Ezt a nagy számok törvénye biztosítja, aminek 
köszönhetően a független mikroszintű sokkok makroszinten semlegesítik egymást. Gabaix 
(2011) azonban rámutat, hogy amennyiben a vállalatok méreteloszlása az empirikus bizo-
nyítékokkal összhangban Zipf (1949) törvényét követi (Axtell, 2001), akkor a nagy számok 
törvénye nem érvényes, mert a Zipf eloszlásnak nem létezik várható értéke. A Zipf eloszlás 
vastagfarkú: sok kis vállalat mellett néhány összehasonlíthatatlanul nagyobb vállalat alkotja 
a gazdaság kínálati oldalát. Ilyenkor ezt a néhány vállalatot érő idioszinkratikus sokkok 
határozzák meg az aggregált termelékenység alakulását. Tehát ahelyett, hogy az 
idioszinkratikus termelékenységi sokkok kioltanák egymást makroszinten, mikroökonómiai 
megalapozást biztosítanak az aggregált termelékenységi sokkoknak. Ha viszont az 
idioszinkratikus sokkok makroszintű következményei hasonlóak az aggregált sokkokéhoz, 
az a hiszterézist eredményező modellváltozat empirikus relevanciája mellett szól. 

A kutatás folytatásának fő iránya a következő. Be szeretném építeni az 
idioszinkratikus sokkokat tartalmazó modellváltozatba a vállalatok Zipf törvénynek megfele-
lő méreteloszlását. A hipotézisem az, hogy ilyenkor az idioszinkratikus sokkok nem teszik 
lehetővé, hogy egy monetáris sokk után bármiféle állandósult állapot álljon be makroszin-
ten, ezért az aggregált sokkokhoz hasonlóan kell kezelni őket, és az impulzusválasz függ-
vények készítése során el kell tekinteni tőlük. A tanulmány eredményei azt sejtetik, hogy 
ilyenkor ki fog bontakozni az erős hiszterézis az aggregált kibocsátás dinamikájában, és a 
monetáris politika hosszú távon is hatásos lesz. 
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ZSIBÓK ZSUZSANNA 

A makrogazdasági modellek regionalizálása: alulról és 
felülről építkező megoldások 

 

Kivonat 

Kutatásom a területi egyenlőtlenségek hosszú távú modellezési lehetőségével foglalkozik, 
amelyben összevetem a területi különbségek elméleti nézeteit azok empirikus-modellezési 
vonatkozásaival. Az elméleti oldalon megtalálható az a szemlélet, amelyik a gazdasági 
növekedést területi szinten egy kompetitív folyamatnak tekinti, az agglomerációk előnyeit 
(túl)hangsúlyozza, és az azoktól távol eső területek fejlődését a túlcsorduló területi hatá-
soktól várja. Ezzel szemben a helyalapú elméletek azt képviselik, hogy nem lehet szembe-
állítani a periférikus és a központi térségek fejlődését egymással, mivel a makroszintű 
gazdasági fejlődés mindegyik térségtípus növekedési potenciáljának a kihasználásával 
maximalizálható. Empirikus-modellezési oldalon egy kompetitív szemléletet követnek az 
egyszerűbb, felülről építkező, disztributív jellegű regionalizálási módszerek, míg az alulról 
építkező modellek összetettebbek, nagyobb erőforrás igényűek, és egy generatív szemlé-
letet képviselnek. 

1  Bevezetés  

Egy ország aggregált szinten megfigyelhető gazdasági felzárkózása gyakran a területi 
különbségek növekedésével jár együtt. A fejlesztéspolitika emiatt kettős kihívással néz 
szembe: egyrészt fenn kell tartania a növekedés motorjaiként működő, legfejlettebb térsé-
gek fejlődését, másrészt meg kell akadályoznia a gyengébb régiók leszakadását, mivel ez 
a folyamat nem csupán gazdaságilag nem hatékony, hanem társadalmilag és politikailag is 
veszélyes (Iammarino et al., 2017). Jelen munka a nemzeti szintű és a regionális szintű 
gazdasági folyamatok együttmozgásának témáját vizsgálja a regionális növekedés hosszú 
távú előrejelzésének kapcsán. 
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2  Elméleti és közpolitikai megközelítések  

A regionális előrejelzések készítése során bizonyos feltételezésekkel kell élni arra vonat-
kozóan, hogy miként mozognak együtt a nemzeti és a regionális szintű gazdasági változók. 
A krugmani új gazdaságföldrajz irányzata tudományos és szakpolitikai szempontból azt a 
nézetet közvetíti, miszerint átváltási kapcsolat van a nemzetgazdasági szintű hatékonyság 
és a térbeli kiegyenlítés között (Martin, 2005), mivel a térbeli agglomerálódás folyamata 
növelheti a nemzeti szintű gazdasági növekedést. Eszerint a területi egyenlőtlenségek 
támogatják a nemzetgazdaság növekedését, így a regionális kiegyenlítő politika 
összgazdasági szinten nem hatékony. A legtöbb mai regionális növekedési modell egy-
részt az új gazdaságföldrajzi elméletre épít, ami mikroszintű döntéseket ír le, a vállalatok 
növekvő hozadékából indul ki, másrészt a városgazdaságtani irodalmat követi, ami a nagy-
városi régiókban fellelhető előnyökre koncentrál (Glaeser, 2011), harmadrészt pedig a 
regionális endogén növekedési elméletre épít, ami az ipari körzetek, az innovatív miliő és a 
termelő klaszterek szerepét hangsúlyozza (Capello et al., 2017). 

Martin (2008, 2015) és Enyedi (2010) bírálják azokat a nézeteket, amelyek a regioná-
lis növekedést egy „térbeli zéróösszegű játéknak” tekintik. Több empirikus kutatás is alátá-
masztotta azt, hogy a fent bemutatott átváltás nem feltétlenül létezik, tehát a magas térbeli 
gazdasági koncentráció nem mindig jár együtt magasabb növekedéssel (pl. Gardiner et al., 
2011). 

A hatékonyságorientált megközelítés a helyalapú fejlesztés helyett egy emberközpon-
tú szemléletet követ a 2009-es Jelentés a világ fejlődéséről (World Bank, 2009) szellemé-
ben, ami szerint a gazdasági fejlettség a térségek összekapcsolásának fokozása által 
átterjed a centrumoktól távoli régiókra is, ezért a perifériák fejlesztése helyett az emberek 
mobilitásának a fejlesztésére van szükség (lásd még Leunig, 2008). Ezt a hipotézist meg-
cáfolta McCann (2016) az Egyesült Királyság példáján. A gazdasági növekedés nemcsak a 
nagyvárosi központok teljesítményétől függ, hanem attól, hogy hogyan sikerül kiaknázni 
minden régióban a növekedési lehetőségeket – erre alapoz a Barca által útjára indított 
helyalapú fejlesztéspolitikai szemlélet (Barca et al., 2012), szembeállítva azt az emberköz-
pontú szemlélettel. A helyalapú fejlesztéspolitika egy alulról építkező megközelítés, ami a 
vállalkozói szellem és más kínálatoldali tényezők fontosságát hangsúlyozza (Capello et al. 
2017). 

3  Empirikus megközelítések 

A regionális előrejelző módszerek egyik nagy csoportja statisztikai és idősoros eljárásokra 
épül, a másik nagy csoportja ökonometriai vagy strukturális modelleket használ. Az előre-
jelzési technikák egy része alulról építkezik (bottom-up szemlélet), vagyis a régiók szintjén 
térképezi fel a strukturális kapcsolatokat. Más részük felülről építkező (top-down) szemlé-
letben, „szatellit” módon készíti az előrejelzést, aminek lényege, hogy adottnak vesz egy 
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nemzeti szintű előrejelzést, és azt valamilyen mechanizmus alapján szétosztja a régiók 
között. Emiatt ez utóbbit disztributív, míg az előbbit generatív megközelítésnek nevezhetjük 
(Chizzolini, 2008, Magnani, Valin, 2009, Capello et al., 2017). 

A generatív módszerek komplex, sokszektoros, nagyméretű modellekre építenek, 
ahol a régiók közötti visszacsatolások sokrétűen jelennek meg. Az oksági viszony e model-
lek esetében a régiók szintjétől a nemzeti szint felé mutat, ugyanis a nemzeti szintű növe-
kedés a regionális növekedés súlyozott átlaga (ex ante megközelítés). E módszer hátrá-
nya, hogy jelentős az adat- és erőforrásigénye a számítási kapacitás, az elméleti 
szofisztikáltság és a szakértelem tekintetében. A szakirodalom nem egységes abban, hogy 
amennyivel nagyobb e módszerek erőforrásigénye, annyival megbízhatóbb eredményeket 
szolgáltatnak-e (Haddad, 2009, Magnani, Valin, 2009). A disztributív módszerek esetében 
az oksági viszony a nemzeti szint felől a regionális szint felé mutat, egy kompetitív szemlé-
letben osztják szét a nemzeti szintű növekedést a régiók között (ex post megközelítés), 
ezért e modellek a „térbeli zéró összegű játék” szemléletet tükrözik, amelyben az egyes 
régiók növekedése, illetve a növekedés regionális megoszlása nem befolyásolja a nemzeti 
szintű növekedést. A modellezés utolsó fázisában szükség lehet egy átskálázásra, ami 
biztosítja, hogy a régiók gazdaságának az összege kiadja a nemzetgazdasági értéket. 

3.1  Statisztikai és idősoros megközelítések  

A disztributív regionális előrejelző módszerek közül a legegyszerűbb az, amit állandó rész-
arányok módszerének nevezhetünk. Ez a módszer alapvetően a keresztmetszeti struktúrát 
tekinti stabilnak. Az előrejelzéshez múltbeli, dezaggregált adatokon kiszámítjuk a különbö-
ző területi egységek részarányát a nemzeti szintű aggregátumon belül, ezt az arányt kons-
tansnak vesszük az előrejelzési időhorizonton, és ennek segítségével extrapoláljuk a regi-
onális trendeket. A módszer előnye, hogy a dezaggregált pályák viszonylag stabilak lesz-
nek és követik az aggregált folyamatokat, a hátránya viszont a nyilvánvalóan túlzott egy-
szerűsítés. A regionális elemzések egyik gyakori módszere a hatásarány- (shift-share) 
elemzés, amit regionális előrejelzésre többek között Mayor et al. (2007) használtak. Ezen 
eljárás előnye a dezaggregált információk felhasználásában van, ugyanis egy adott ágazat 
adott régióban megfigyelt teljesítményének változását felbontja egy nemzeti hatásra, egy 
ágazati hatásra és egy versenyképességi, más néven regionális hatásra. A nemzeti hatás 
megmutatja, hogy hogyan változott volna a régió teljesítménye, ha az a nemzetgazdaság-
gal azonos ütemben fejlődött volna. Az ágazati hatás a régió ágazati összetétele miatti 
pozitív vagy negatív hatásokat foglalja magában, megjelenítve, hogy a régióban jelen lévő 
ágazatok a nemzetgazdasági rátánál gyorsabban vagy lassabban növekedtek. Végül a 
versenyképességi hatás az egyedi hatásokat ragadja meg, és azt számszerűsíti, hogy 
mennyivel tért el a régió fejlődési üteme attól a szinttől, mint ami a nemzetgazdasági szintű 
növekedés és az ágazati összetétel alapján várható lett volna. Mayor et al. (2007) egy 
olyan dinamikus hatásarány-elemzési módszert javasolnak, amelyben a vizsgált időszakot 
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(akár egymást átfedő, mozgó) részidőszakokra bontják, és a versenyképességi hatást 
idősoros módszerekkel (ARIMA ) elemzik. Rapach és Strauss (2012) javasolta a regionális 
előrejelzés faktor-módszerét. Ez a módszer nem a keresztmetszeti struktúrát tekinti stabil-
nak, hanem a területi folyamatok trendjét. Egy faktor-modellen alapul, ami a nemzeti szintű 
gazdasági folyamatokra úgy tekint, mint a regionális folyamatok közös faktorára. Máskép-
pen fogalmazva: ha területi idősorokból kiszűrünk közös faktorokat, akkor ezek megfelel-
tethetők a nemzeti szintű, aggregált folyamatoknak, hiszen a hatásuk minden térségben 
érvényesül. Az aggregált szintű előrejelzés alapján így a regionális leskálázás megvalósít-
ható akképpen, hogy a területi faktorsúlyok segítségével megbecsüljük a leskálázott időso-
rokat. A módszer rugalmas, mivel bevonhatók további, regionális változók is, mint magya-
rázó változók, viszont nagy hátránya, hogy nem képes kezelni a területi folyamatok közötti 
visszacsatolásokat.  

A módszertani lehetőségeket tekintve jelentős különbségek vannak a rövid, közép- és 
hosszú távú előrejelzések között, nyilván a nehézségek az utóbbiaknál éleződnek ki 
(Fratesi, 2009). Lehman és Wohlrabe (2014) kutatása úgy találta, hogy a hosszú távú 
előrejelzések leggyakrabban használt statisztikai-idősoros módszere a térbeli panelmodell. 
A keresztmetszeti fix hatások ebben az esetben térbeli fix hatások, továbbá a modell kibő-
víthető a térökonometriából ismert térbeli késleltetéssel is a hibatagban vagy a függő válto-
zóban. Használatosak még az autoregresszív osztott késleltetésű (ADL-)modellek, ame-
lyeknek az az előnye, hogy számos nemzetközi, nemzeti és regionális szinten mért válto-
zót bevonhatunk az előrejelzés modelljébe mint exogén indikátort (leading indicator). Az 
elnevezés onnan ered, hogy az előrejelzett változónak (és az exogén indikátornak) a múlt-
beli értékeire is támaszkodunk a becslés során, míg a visszatekintés periódusainak a szá-
mát optimális kritériumok alapján számíthatjuk ki. Emögött az a feltételezés húzódik meg, 
hogy egy egyszeri hatás nem csupán egyetlen periódus alatt tűnik el a gazdaságból, ha-
nem fokozatosan. Egyszerű autoregresszív modellekkel gyakran találkozhatunk az előre-
jelzések gyakorlatában, de szerepük nem a konkrét előrejelzések készítésében van, ha-
nem inkább benchmarkként szolgálnak a módszerek előrejelző képességének tesztelésé-
hez. 

3.2  Modellalapú megközelítések 

A modell-alapú regionális előrejelzési módszereknek három típusát szokták megkülönböz-
tetni: a regionális ökonometriai modelleket, az input-output modelleket (önállóan vagy 
kombinálva az ökonometriai technikákkal), valamint a strukturális modelleket. A módszerek 
közötti választást lényegében az határozza meg, hogy mekkora szerepet szánunk az előre-
jelzés kidolgozásában a közgazdasági elméletnek, illetve az adatoknak. Noha a modern 
közgazdaságtan – a Lucas-kritika szellemében – egységesnek tűnik abban, hogy rövid 
távon az idősoros modellek illeszkednek jobban, hosszú távon pedig a strukturális alapon 
működő modellek alkalmasabbak az előrejelzésre (Király, 1998, Palócz,Vakhal, 2014), a 
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különböző modelltípusok eltérően teljesítenek attól függően, hogy melyik gazdasági válto-
zóról van szó, tehát az ökonometriai modellek számára is van tér a hosszú távú előrejelzés 
gyakorlatában (Fair, 2015, Giacomini, 2015). Erre a legjobb példa a már több frissítésen is 
átesett MASST-modell (Capello et al., 2008) vagy az Egyesült Államokra kidolgozott Fair-
féle Multi Country modell, illetve annak „mini” verziója (Fair, 2004), ami regionalizált válto-
zatban akár Magyarországra is adaptálható. Az input-output modelleket önállóan ritkán 
alkalmazzák, mivel túlzottan egyszerűsített struktúrát kényszerítenek rá a gazdaságra, 
viszont mind a mai napig gyakori az integrált ökonometriai és input-output (ECIO) technikák 
alkalmazása (Magnani, Valin 2009). A strukturális modellek között a regionális előrejelzés-
ben (illetve a hatásvizsgálatban) a számítható általános egyensúlyi (CGE) modellek a 
legnépszerűbbek (Loveridge, 2004, Magnani, Valin, 2009). Ezek a különböző gazdasági 
szektorok reprezentatív szereplőinek optimalizáló magatartását leíró egyenleteken alapul-
nak, és a mikro szintű megalapozottság miatt nem érvényes rájuk a Lucas-kritika 
(Rickman, 2010). A CGE modellek definiálnak egy egyensúlyi pályát, amiről feltételezik, 
hogy a gazdaság hosszú távon afelé konvergál. Kiterjedése nagy, szimultán egyenletrend-
szerekkel a gazdaság több (akár az összes) szektora is modellezhető. A leggyakrabban 
hivatkozott példa a Rhomolo-modell (Brandsma, A. et al., 2013), egy térbeli számítható 
általános egyensúlyi modell, melyet az Európai Unió gazdaságmodellezési gyakorlata is 
adaptált, illetve Magyarországon a hibrid jellegű (egyszerre felülről és alulról építkező) 
GMR-modell (Varga, 2017). 

4  Összegzés 

A kutatás összeveti a területi különbségek elméleti nézeteit azok empirikus-modellezési 
vonatkozásaival. Ha nagy vonalakban tekintjük ezeket, akkor az elméleti-szakpolitikai 
elemzés oldalán megtalálhatók egyrészt azok a nézetek, amelyek a regionális gazdasági 
növekedésnek az „egyenlőség versus hatékonyság” dilemmáját hangsúlyozzák, másrészt 
azok, amelyek e két szempontot nem tekintik átváltási kapcsolatnak (helyalapú növeke-
dés). Módszertani oldalon is látunk hasonló kettősséget, noha hangsúlyozni kell, hogy nem 
lehetséges egyértelműen hozzárendelni e módszertani megközelítéseket az elméleti-
szakpolitikai nézetekhez. A felülről építkező regionális növekedési modellek az egyszerű-
ség és az átláthatóság jegyében a nemzetgazdasági szintű növekedést egy statisztikai 
módszerrel osztják szét a régiók között, így az egyes régiók szintjén megfigyelhető folya-
matoknak nincs hatása a nemzetgazdaság növekedésére. Az alulról építkező modellek 
generatívak, mivel a folyamatokat a régiók szintjén modellezik, ami viszont sokrétű össze-
függések leírását teheti szükségessé. Léteznek hibrid megoldások, amelyek képesek 
egyesíteni a két megközelítés előnyeit, így ezek alkalmazása fejlesztendő gyakorlatnak 
tekinthető. 
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