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nyári műhely

mTa KrTK Közgazdaság-tudományi intézet,  
budapest, 2013. augusztus 15–16.

idén 13. alkalommal rendezte meg az mTa KrTK Közgazdaság-tudományi intézet 
nyári műhelyét, amelynek célja, hogy a külföldön tanuló, oktató és kutató közgaz-
dászok megoszthassák egymással és az érdeklődő közönséggel kutatómunkájuk ered-
ményeit. a két nap folyamán kilenc előadó tanulmányát ismerhettük meg a tágan 
értelmezett közgazdaság-tudomány területéről. az előadásokat felkért hozzászólók 
bírálták, és a résztvevők is feltehették kérdéseiket. 

a műhelyt Halpern László (mTa KrTK KTi) nyitotta meg, aki reményét fejezte 
ki, hogy a 13-as szám ellenére ez a műhely is ugyanolyan szerencsés, érdekes, izgal-
mas és fontos dolgokról fog szólni, mint az előző tizenkettő. 

az első előadó Cziráki Péter (Torontói egyetem) volt. Moqi Xuval (lse) közös 
tanulmányukban azt elemezték empirikus módszerekkel, hogy milyen kölcsönha-
tásban áll egymással a részvénytársaságok vezérigazgatóinak (Ceo) munkaszerző-
dése azzal, hogy mekkora hányadot birtokolnak a vállalat részvényeiből. Több mint 
kétezer vezérigazgató szerződési és részvénytulajdonlási adatait vizsgálva arra a kö-
vetkeztetésre jutottak, hogy a részvényvásárlási hajlandóság szoros kapcsolatban áll 
azzal, hogy mennyi idő van még hátra a vezérigazgatói szerződés lejártáig. a szerző-
dés időtartamának elején a vezérigazgatók nagyobb valószínűséggel (nettó) vásárlói 
saját cégük részvényének. Továbbá, a részvényvásárlási hajlandóság erősen korellál 
azzal, hogy meghosszabbítják-e a szerződést a lejáratot követően, vagy sem: az a 
vezérigazgató, aki (nettó) vásárlója a cég részvényeinek egy adott évben, 42 százalékkal 
kisebb valószínűséggel távozik a vállalattól. ezen eredmény alapján valószínűnek tű-
nik, hogy a vezérigazgatók jól érzékelik belülről sikerességüket a cég vezetésében, és 
ezért részvénytulajdonuk monitorozásával előre jelezhető leváltásuk.

Hozzászólásában Schindele Ibolya (magyar nemzeti bank) többek között felve-
tette, vajon érezhető-e különbség azok között a vezérigazgatók között, akik önként 
mondanak le, és akiket elbocsátanak (a szerződés meg nem hosszabbításával). az is 
előfordulhat, hogy a vezérigazgató azért kezd részvényvásárlásba a szerződése le-
jártakor, mert úgy véli, az őt követő vezető megsokszorozhatja majd azok értékét. 
Hozzászólásaikban többen felvetették, hogy az eredmények ismeretében vajon a ve-
zérigazgató részvényvásárlása mennyire endogén: megeshet, hogy a vezérigazgató 
intenzív részvényvásárlással akarja megtéveszteni az igazgatótanácsot a cég mű-
ködéséről. ezt a lehetőséget azonban végül a hozzászólók elvetették. Kőrösi Gábor 
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(mTa KrTK KTi) módszertani kérdései azzal foglalkoztak, hogy vajon az összeol-
vadást és felvásárlást (illetve az emiatt bekövetkező vezérigazgató-váltást) hogyan le-
het kezelni ezekben az adatokban, valamint azt, hogy a makrogazdasági fejlemények 
nem torzítják-e az eredményeket.

a délelőtti szekcióban Temesváry Judit (Hamilton College, egyesült államok) is-
mertette kutatási eredményeit: a közép-kelet-európai régió devizahitelezésének elem-
zéséhez olyan strukturális keretrendszert dolgozott ki, amelyben együttesen vizsgál-
ható a hitelezői és hitelfelvevői oldal. ez lehetővé teszi a kamatlábak endogén kezelését 
a modellben, valamint a keresleti oldal betéti és hitelfelvételi döntéseinek elemzését. 
az előadó újonnan épített adatbázison végezte el becslését. eredményei szerint a sváj-
ci frankban és az euróban denominált hitelek kamatlábai hasonlóan viselkednek, míg 
az dollárhiteleké eltérően; a külföldi anyabankok olcsó finanszírozása elősegíti a de-
vizahitelezést; a magas infláció és a stabil árfolyam teszi lehetővé a bankok számára, 
hogy alacsony kamaton nyújtsanak devizahitelt; az eredmények nem támasztják alá 
azt a nézetet, hogy a hitelfelvevők alulbecslik a kockázatokat.

a felkért hozzászóló, Banai Ádám (magyar nemzeti bank) megjegyezte, hogy 
önmagában a hitelfelvevő vállalati szegmens külön kezelése az elemzésben nem 
elég, hiszen a vállalatok között jelentős különbségek vannak az árfolyamkockázat 
tekintetében. a devizában denominált bevételek ráadásul ellensúlyozzák a bankok 
ármeghatározó szerepét, ami a modellben feltétel. Kiemelte továbbá, hogy érdemes 
különbséget tenni a visszafizetési képesség és hajlandóság között.

Danis András (georgia institute of Technology) pénzügyi témájú dolgozatában 
ahhoz a vitához járul hozzá elméleti és empirikus eredményekkel, hogy az úgyne-
vezett üres hitelezők (empty creditors) – azaz, akik hitelbiztosítási csereügyletekkel 
(Credit Default Swap, CDS) védik magukat a hitelezett (cég) csődje ellen – nagy szá-
ma visszavetheti a csőd közeli vállalatok szerkezetátalakítási hajlandóságát, és végső 
soron közelebb viheti a céget a csődhöz. ezt nevezi az irodalom üreshitelező-hipoté-
zisnek. az előadó elméleti modelljében arra az eredményre jutott, hogy ha növekszik 
a Cds-szel biztosított kötvények aránya, akkor kevésbé intenzíven csökkenthető a 
cég eladósodottsága. a saját adatbázissal és az endogenitási probléma részletes fi-
gyelembevételével végzett elemzés empirikus következtetései megerősítik az üres 
hitelező hipotézisét. ökonometriai modelljét szimulációs vizsgálatoknak is alá-
vetette, és megállapította, hogy specifikációja hatásosabb, mint azon más cikke-
ké, amelyek ellentétes eredményekre vezetnek. 

immár „felkért hozzászóló” szerepében Cziráki Péter kiemelte, hogy danis and-
rás cikke minden tekintetben teljes, díjat is nyert. megjegyzései elsősorban az em-
pirikus elemzés néhány módszertani elemére vonatkoztak (például szorgalmazta a 
klaszterrobusztus becslési módszer használatát), valamint a tanulmány struktúrájá-
nak kisebb átszabását javasolta.

Simonovits Gábor (stanford egyetem) Kézdi Gáborral (CeU, KTi) empirikus mód-
szerekkel arra a kérdésre keresték a választ, hogy roma egyének milyen okok miatt azo-
nosítják magukat a roma etnikai csoport tagjaként, az önidentifikáció változik-e ge-
nerációkon keresztül (vagy épp generáción belül), és ezt befolyásolja-e a társadalmi 
környezet. e kérdések vizsgálata különféle módszertani problémákat vet fel. a szer-
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zők paneladathalmazt használtak, és fokozottan ügyeltek a módszertani problémák 
kezelésére. megállapításaik szerint a roma identitás valóban dinamikus változó, 
amely erősen összefügg a szocioökonómiai helyzettel, az önidentifikáció gyakran 
különbözhet a szülők etnikai hovatartozásától, és fontos tényező a közösségi háló 
hatása az önidentifikációra. 

Janky Béla (mTa TK, bme) felkért hozzászóló kiemelte, hogy mennyire értékes 
a tanulmány által használt adathalmaz, valamint hogy potenciálisan fontos ered-
mények születhetnek a további munka eredményeként. Több ötletet vetett fel, és 
több értelmezésbeli apróságra hívta fel a figyelmet, például az etnikai identitás nem 
feltétlenül egyértelmű az önidentifikációval, hiszen előbbiben csoporton kívüli 
vélemények is szerepet játszhatnak, továbbá az etnikai identitásnak csak része az 
önidentifikáció. Ugyanakkor elismerte, hogy egy teljes körű vizsgálathoz az adat-
bázis nem tartalmaz elég adatot (a társak, a média, valamint más etnikai csoportok-
kal való interakciók hatása stb.).

az első nap zárásaként Uhrin Gábor (Toulouse school of economics) öko no met-
riai tanulmánya olyan létező bootstrap módszerek (dupla bootstrap és gyors dupla 
bootstrap) konzisztens specifikációs tesztekre való alkalmazásának kismintás lehe-
tőségeit vizsgálta, amelyekkel megbízhatóbb statisztikai következtetéseket lehet le-
vonni. eredményei szerint a gyors dupla bootstrap bátran használható többféle kon-
zisztens specifikációs teszt nullhipotézis alatti eloszlásának bootstrap-szimulálására, 
különösen a megfelelő wild bootstrap eloszlást használva. a kismintás eredmények 
azonban sokszor ellentétben állnak az aszimptotikus elméletből származó intuíció-
val, így a dupla bootstrap használata nem ajánlott.

egy kisebb technikai probléma elhárítása után1 Lieli Róbert (mnb, CeU) Texasból 
jelentkezett be skype-on. Hozzászólásában ő is megjegyezte, hogy a szimulációk 
olyan kérdéseket vetnek fel, amelyeket érdemes lenne elméleti szempontból köze-
lebbről megvizsgálni. ezenfelül a tanulmány teljesebbé tételéhez további szimulációs 
forgatókönyvek lefuttatását javasolta.

a pénteki napot Méder Zsombor (maastrichti egyetem) előadása nyitotta. az előadó 
Flesch Jánossal és Ronald Peetersszel (mindketten maastrichti egyetem) egy általános 
formális keretrendszert fejlesztett ki a dinamikus inkonzisztencia leírására, kezelésé-
re és megértésére. a bemutatott tanulmányban – a keretrendszer mellett – újdonság, 
hogy világosan definiálja a naivság és kifinomultság (sophistication) fogalmát, és az al-
kalmazott eljárással formálisan is összehasonlítható e két jellemző szerint a játékosok 
optimális viselkedése. Továbbá keretrendszerükben képesek a játékosok olyan típusait 
is kezelni, amelyek valamely világállapotokban naivak vagy épp kifinomultak.

Tasnádi Attila (bCe) hozzászólásában méltatta a tanulmány eredetiségét, moti-
váltságát és világosságát. Kiemelte, hogy ez a keretrendszer megfelelő kiindulási alap 
újabb kérdések megválaszolására. az általános vitában láda ákos szorgalmazta a ki-
induló megkötések (commitment device) hatásának vizsgálatát a keretrendszerben.

1 „Hány tudományos doktor szükséges ahhoz, hogy életre leheljenek egy Power Point prezentáci-
ót?” ... „n + 1, ahol n a teremben lévő tudósok száma, akik azt gondolják, tudják, hogyan lehet meg-
oldani a problémát, és 1, az a személy, aki végül hívja a technikust.” (http://www.phdcomics.com/
comics/archive.php?comicid=1534.) 

http://www.phdcomics.com/comics/archive.php?comicid=1534
http://www.phdcomics.com/comics/archive.php?comicid=1534
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Láda Ákos (Harvard egyetem) interdiszciplináris kutatását ismertette, amelyben 
arra a kérdésre kereste a választ, hogy lehetséges-e a háborúk indítóokaként a kul-
turális hasonlóságot felróni. a probléma megoldásához az előadó egy játékelméleti 
modellt írt fel, és megvizsgálta annak mechanizmusait. eredményei szerint kultu-
rális hasonlóság miatt előfordulhatnak háborúk, ha a kulturálisan hasonló orszá-
gok között politikai-intézményi különbségek állnak fenn: észak-Korea diktatúra, 
míg dél-Korea demokrácia. modelljének predikcióit empirikus vizsgálatok során 
vetette össze valós adatokkal. ebben a vizsgálatban országpáronként regresszálta 
a háború indikátorát a politikai berendezkedésre, kulturális hasonlóságra és egyéb 
kontrollváltozókra. empirikus eredményei alátámasztják az elméleti modellből le-
vonható konklúziókat.

felkért hozzászólóként Szeidl Ádám (CeU) arra biztatta a jelenlévőket és a köz-
gazdászokat általában, hogy merjünk olyan súlyú interdiszciplináris kérdésekhez 
is nyúlni, mint amelyekkel láda ákos foglalkozik. Hozzászólásában megjegyezte, 
hogy érdemes lenne tovább vizsgálni a modellt olyan predikciókért, amelyek tesz-
telhetők, de kevésbé intuitívak. Továbbá kiemelte, hogy fontos lenne a modellt és 
az empíriát még közelebb hozni: a modell szerint németország és nagy-britannia 
azért szállt hadba egymás ellen, hogy a németek megakadályozzák egy belső forra-
dalom kialakulását. vajon valóban így van? az általános vitába sokan bekapcsolód-
tak. Többen kiemelték a szövetségi rendszerek, gyarmatbirodalmak fontosságát a 
téma szempontjából. méder zsombor számára nem volt egyértelmű, mi a demok-
rácia operatív definíciója.

Juhász Réka (lse) a napóleoni európába kalauzolt minket annak a kérdésnek a 
megválaszolására, hogy miként hat a nemzetközi kereskedelem nyitottsága az ipar-
ági fejlődésre. vizsgálatának középpontjában a francia pamutipar fejlődése állt. 
az előadó azt a tényt kívánta felhasználni empirikus vizsgálataira, hogy a pamutra 
vonatkozó kontinentális zárlatot a különböző francia régiók (département) külön-
böző mértékben tartották be, ami az exogén variablilitást okozza. erre a statisz-
tikai modellezésre és az oksági kapcsolatok feltárására van szükség. a levéltári 
adatgyűjtés időigényessége miatt konkrét eredményekről a műhelyen még nem 
hallhattunk, de az ökonometriai identifikációs és egyéb problémák megvitatása is 
tanulsággal szolgált.

Békés Gábor (mTa KrTK KTi) kiemelte, hogy a tanulmány valóban sok munkát 
igényel, továbbá a nemzetközi kereskedelem és a fiatal iparágak irodalmából valóban 
elméletileg jól megalapozott kérdést jár körbe. a felkért hozzászóló felvetette, hogy a 
jövőben még több elméleti problémát kellene megvizsgálni, valamint javasolta, hogy 
a munka nagy volumene miatt több cikkre is lehetne majd bontani azt. az általá-
nos vitában ismét sokan szóltak hozzá. láda ákos felvetette, hogy az európán kívüli 
francia gyarmatokat is érdemes lenne bevonni a vizsgálatba, méder zsombor pedig 
szorgalmazta, hogy az angol oldalról is érdekes lenne megnézni: valóban jelentősen 
visszaveti-e a blokád a pamutexportot, vagy van lehetőség csempészni is. 

a műhely utolsó előadója Somogyi Róbert (école Polytechnique) volt. Tanulmá-
nyában a hagyományos kapacitáskorlátos bertrand–edgeworth-modell viselkedését 
vizsgálta jelentős mértékű horizontális termékdifferenciálás mellett. az irodalom 
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eddigi eredményei szerint kapacitáskorlát és termékdifferenciálás együtt nem trivi-
ális és az intuíciónak ellentmondó eredményekhez vezethet. az előadó olyan feltéte-
lezésekkel élt, amelyek megengedik, hogy a Hotelling utca „közepén” elhelyezkedő 
fogyasztók egyik vállalattól se vásároljanak. ez lokális monopolerőt ad a vállalatok 
kezébe, és e monopolerő kapacitáskorláttal való kölcsönhatását igyekszik a tanul-
mány megragadni. somogyi róbert megmutatta, hogy legalább egy egyensúly léte-
zik a tiszta stratégiák halmazán minden kapacitáskorlát mellett, közepes szintű és 
jelentős termékdifferenciálás feltételezése esetén.

Simonovits András (mTa KrTK KTi) felkért hozzászólóként aziránt érdeklődött, 
hogy miként lehet az, hogy a cikkben tárgyalt paraméterértékek melletti modellvizs-
gálatot eddig mellőzte az irodalom, valamint hogy van-e szakpolitikai relevanciája 
az eredményeknek. az általános vita során megtudtuk, hogy az irodalomban eddig 
valószínűleg nem sejtették, hogy az adott paraméterek mellett érdekes, eltérő ered-
ményekre lehet jutni, valamint hogy egyértelmű szakpolitikai útmutatást e tanul-
mány alapján nem igazán lehet megfogalmazni.

az érdeklődők az előadott tanulmányokat megtalálhatják a http://econ.core.hu/
esemeny/nym_hun.html internetcímen.

Uhrin Gábor

Uhrin Gábor, Technische Universität dortmund.

http://econ.core.hu/esemeny/nym_hun.html
http://econ.core.hu/esemeny/nym_hun.html

