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A recesszió időszakában csökken a munkaerő kereslete, megnő a munkanélküliség. A nem önkéntes 
részfoglalkoztatás keresete a teljes munkaidő bérénél kisebb, de így megtartható a munkahely. A mun-
kaerőpiac súrlódása is magyarázza a részmunkaidős foglalkoztatást, amely a fellendülés éveiben is meg-
maradt, lassította a bérnövekedést. A vizsgált nem tipikus foglalkoztatás főként a nők, a fiatalabb 
korcsoportok, az alacsony képzettségűek és a szakképesítést nem igénylő munkakörök esetén gyakori. 
A részfoglalkoztatás rátája, bére a gazdasági ciklusok szerint ingadozott, és a foglalkozás szerinti össze-
tétel is változott. A vizsgált folyamatok a külföldi vendégmunkások alkalmazásával is összefüggnek.

Tárgyszavak: részmunkaidős foglalkoztatás, bérszínvonal, munkanélküliség, panelvizsgálat, túlmunka, munkaügyi 
felmérés (EU LFS)

A munkaügyi statisztika méri a heti 30 óránál rövi- 
debb ideig, részmunkaidőben foglalkoztatottak 
adatait. Az ilyen munkavégzés számaránya és teljesí- 
tett heti óraszáma, a keresetcsökkenés a teljes munka- 
idős bérhez mérten országonként eltérő. (1. ábra)

(A módszertan és a mutatók forrása az Eurostat 
adatbázisa: Nonvoluntary part-time employment as 

percentage of the total part-time employment, by sex 
and age %. https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/
show.do?dataset=lfsa_eppgai&lang=en. – NZ)

A globális gazdasági válság időszakában a nem 
önkéntes részmunkaidős foglalkoztatás (involuntary 
part-time workers rate – IPTR) rátája az új uniós 
tagállamokban is megnőtt. (2. ábra)

1. ábra: A 15 éves és idősebb részmunkaidőben fog-
lalkoztatottak rátája* országok szerint, 2017, százalék 
(foglalkoztatottak száma = 100,0)

*Az ábrát az ismertető készítette a forrás táblázatából. 
A felső bal oldali ábra a viszonylag kisebb, a jobb oldali 
ábra a viszonylag nagyobb fejlett gazdaságok, az alsó 
ábra az Európai Unió új tagállamai részmunkaidőben 
foglalkoztatottjainak százalékos rátáját rendezve tar-
talmazza.

https://doi.org/10.1177/0019793919886527
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsa_eppgai&lang=en
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsa_eppgai&lang=en
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A tényleges heti munkaidő hosszabb vagy rövi-
debb lehet annál, amit a munkavállaló önként vál-
lalna. Az európai munkaerő-felmérés (European 
Labour Force Surveys – EULFS) egyik változója azok-
nak a részmunkaidős munkavállalóknak a rátája, akik 
teljes munkaidőt vállalnának (part-timers who want 
full-time jobs – PTWFT). Ehhez hasonló módszertanú 
az Amerikai Egyesült Államok felmérésében (Current 
Population Survey – CPS) a gazdasági okból rész-
munkaidőben foglalkoztatottak száma (part time for 
economic reasons – PTFER).

(A nemzeti statisztikai szolgálatok harmonizált 
módszertannal mérik fel a foglalkoztatás adatait, az 
Eurostat dokumentumai írják elő például a kérdőívet, 
a mintavételi keretet, a megfigyelési egységet, továbbá 
a panel elemeinek rotációját. A módszertan szerint 
mérik fel a megfigyelés hetében teljesített munkaórák 
számát {number of hours actually worked during the 
reference week – HWACTUAL} és a szándékolt heti 
munkaórák számát {desired work hours – HWWISH}. 
A kis mértékben foglalkoztatott csoportra jellemző, 
hogy nagyobb a szándékolt heti munkaórák száma, 
mint a munkaszerződés szerinti időtartam {HWWISH 
– HWACTUAL > 0}. – NZ)

A nem önkéntes részmunkaidős foglalkoztatot-
tak (PTWFT) 2017. évi száma a 28 uniós tagállam 
15–74 éves korcsoportjaiban összesen mintegy 
9 millió fő az Eurostat mérése szerint. Ez a létszám 

2. ábra: A munkanélküliségi (ILO_U) ráta és a nem 
önkéntes részmunkaidősök (U7) rátája országok* 
szerint, 2008, 2012, 2017, százalék (minta = 100,0)

*Az ábrát az ismertető készítette a forrás táblázatából, 
az adatok az Eurostat hivatalos (ILO_U és U7) foglal-
koztatási rátái a 15–74 éves korcsoportok mintájában. 
Az új tagállamok kétbetűs azonosítóval, a nem önkéntes 
részmunkaidős (IPTR, U7 jelű) foglalkoztatás rátái 
szerint rendezve.

a német, a spanyol a francia és a brit gazdaságban a 
legnagyobb, a válság utáni években is 1,37 és 
1,50 millió fő közötti maradt.

(Módszertan és forrás a brit háztartások negyed-
éves munkaügyi felmérése. – (UK APS [2018]) – NZ)

Meghatározták a teljes munkaidőhöz mért idő-
veszteséget (többletet) a szándékoltnál rövidebb, 
valamint hosszabb munkaidőben foglalkoztatottak 
brit mintáiban (UK APS [2017]). (3. ábra)

Meredeken nőtt a munkanélküliségi ráta (U3), 
valamint a gazdasági megfontolásból vállalt részmun-
kaidős foglalkoztatás (U7) rátája is a recessziós idősza-
kokban az Amerikai Egyesült Államok hivatalos muta-
tói szerint. (4. ábra)

(Az Amerikai Egyesült Államok szövetségi statiszti-
kája – Bureau of Labor Statistics – BLS – a háztar-
tási adatgyűjtés alapján számítja a részmunkaidőt nem 
önkéntesen – gazdasági megfontolásokból – vállalók 
számarányát. Forrás: HOUSEHOLD DATA Table A-15. 
Alternative measures of labor underutilization https://
www.bls.gov/news.release/empsit.t15.htm. – NZ)

A nem önálló alkalmazott az egyéni szándékánál 
rövidebb munkaidőt is kénytelen vállalni, így nem lesz 
munkanélküli és jövedelmet szerezhet. Gyengébb a 
munkavállaló piaci pozíciója a munkaerő-kereslet nagy 
helyi koncentrációja és a gazdasági recesszió esetén. 
A munkaadó diktálhatja a részmunkaidő hosszát 
és bértételét, a munkafeladatot és időbeosztását. 

https://www.bls.gov/news.release/empsit.t15.htm
https://www.bls.gov/news.release/empsit.t15.htm


3. ábra: A heti munkaidő szándékolt és tényleges 
hossza közötti különbség* alakulása az Egyesült 
Királyságban, 2001–2018, millió munkaóra

*Szaggatott a heti munkaidő egyéni növelési 
szándéka (wish to extend their hours) szerinti 
éves óraszám, folytonos a csökkentési szándékú 
„túlmunkát végzők” grafikonvonala.

4. ábra: A munkanélküliségi (ILO, U3) ráta és a 
részmunkaidő szándékolt növelésének (U7) rátája 
az Amerikai Egyesült Államokban, 1965–2018, 
százalék (minta = 100,0)

*A havi munkaügyi statisztika hivatalos U3 (szag-
gatott vonalú grafikon) és U7 (folytonos vonalú 
grafikon) rátái.
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Az önfoglalkoztatók maguk határozhatják meg a 
heti munkaidő hosszát.

A részmunkaidő, valamint a túlfoglalkoztatás ösz-
szegzett munkaügyi hatása a gazdasági ciklus sze-
rint alakult, és a demográfiai összetétel is ingadozó. 
A nem tipikus foglalkoztatás számaránya az átlagosnál 
nagyobb a nők, a fiatalabb korcsoportok és különösen 
az alacsonyabb képzettségűek, valamint a szakképzett-
séget nem igénylő (egyszerű) foglalkozások esetén.

A heti munkaórák egy foglalkoztatottra jutó szá-
ma széles sávban változott a vizsgált évtizedekben. 
Ez az ingadozás összefügg a munkanélküliség, továbbá 
a részmunkaidős foglalkoztatás rátájának alakulásával.



részének százalékos mértékeivel, a tárgyévekre az 
(1-u) × 100 összefüggéssel számítva. Az országok 
kétbetűs azonosítóval. A bal oldali ábra az új uniós 
tagállamok, a jobb oldali a korábbi, kisebb uniós 
tagállamok változói kieső munkaidőalapjának 
rátája, a 2016. év adatai szerint rendezve.

5. ábra: A munkaidőalap csökkenése a kismér-
tékű foglalkoztatás (u) hatására országok szerint, 
2002–2016, százalék (összes időalap = 100,0)

*Az ábrát az ismertető készítette a forrás táblá-
zatából, a munkaidőalap becsült ki nem használt 
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óraszám tárgyévi különbsége, ezzel a kieső kapaci-
tás „belső” tényezőit veszi számításba. Ez a kieső 
idő az esetek többségében pozitív, csak ott negatív, 
ahol a teljesített óraszám a túlfoglalkoztatás miatt 
nagyobb, mint a teljes munkaidő, és a teljes mun-
kaidőt el nem érő részmunkaidős mintájának kieső 
idői ennél kisebbek. (5. ábra)

A kismértékű foglalkoztatás 2017. évi számará-
nya (u) magasabb, mint a globális gazdasági válság 
előtti 2008-as ráta az Európai Unió 24 tagállamá-
ban, kivétel a német, a máltai, a lengyel és a svéd 
ráta (PTWFT). Ugyanakkor a túlmunkát is végzők 
(overemployment) számaránya nem tér el a válság 
előtti szintektől a fellendülés hatására.

A munkanélküliség 2016. évi rátája csak 3 uniós 
tagállamban nagyobb, mint a kismértékű foglalkozta-
tás u-viszonyszáma, ez is jelzi, hogy a nem önkéntes 
részfoglalkozatás miatti „belső” időveszteség meg-
maradt a fellendülés éveiben is. A kismértékű fog-
lalkoztatás (u) rátájának változásai rendre követik a 
munkanélküliségi ráta gyors növekedésének, majd 
csökkenésének tendenciáit.

A részmunkaidősök munkaideje rövidebb, mint a 
teljes lehetséges időalap, így a két ráta eltérően ala-
kult az Egyesült Királyságban. (6. ábra)

A kifizetett bér alakulása függ a heti óraszámtól, 
ezen belül a kismértékű foglalkoztatás rátájának 
(u) alakulásától. A brit vállalatok részmunkaidőben 
foglalkoztatott alkalmazottainak heti munkaideje 
például a válság előtt átlagosan 15,6 óra, majd 2018 
közepén 16,2 óra. A munkaerőpiac súrlódása (labor 

A heti munkaidő az Európai Unió tagállama-
iban 2016-ban átlagosan 37,1 óra (a válság előtt 
2008-ban 37,9 óra), ezen belül az Egyesült Királyság-
ban 37,3 óra (2008-ban 37,1 óra), Németországban 
35,2 óra (2008-ben 35,6 óra). 

A nemzetgazdaság potenciális munkaidőalapjá-
nak ki nem használt része (output gap) egyszerű eset-
ben a munkanélküliek tárgyévi nem teljesített mun-
kamennyiségét veszi számításba, a foglalkoztatottak 
átlagos heti óraszámával szorozva. A tanulmány ezt a 
számítást kiegészíti, a közölt eljárás egyik tényezője 
a teljes munkaidőnél rövidebb részmunkaidő, arra 
tekintettel, hogy a nem önkéntes részmunkaidős fog-
lalkoztatás is időveszteséget okoz.

A kismértékű foglalkoztatás (underemployment 
– u) arányszáma méri az időveszteség kiigazított ará-
nyait. Ez a ráta egynél kisebb, a számlálója a tárgyév 
hivatalos munkanélküliségi rátája (U3) a minta átla-
gos heti óraszámával megszorozva.

A kismértékű foglalkoztatás (underemployment 
– u) viszonyszámában a nevező kéttagú, 

• a számlálóval egyező az U3 munkanélküliségi ráta 
és a heti átlagos munkaidő szorzata,

• ezt a („külső”) kieső időt növeli a részmunkaidő-
sök tényleges óraszáma és a teljes munkaidős heti 
óraszáma közötti különbség szorzata a nem önkén-
tes részmunkaidős létszámmal.

A nettó mutató a nevezőben a tényleges mun-
kaidőnél hosszabb, illetve rövidebb szándékolt heti 



6. ábra: A munkanélküliségi ráta és a kismértékű fog-
lalkoztatás (u) rátája* az Egyesült Királyságban, 2001–
2018, százalék (minta = 100,0)

*A kismértékű foglalkoztatás (u) rátája szaggatott, a 
munkanélküliségi ráta folytonos grafikonvonallal, ne-
gyedéves munkaügyi felmérés alapján. Az u-ráta együt-
tesen méri a munkanélküliség és a részmunkaidős 
foglalkoztatás miatt a tárgyévi teljes  időlapból kieső 
munkaórák alakulását. 
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market slack) is magyarázza, hogy miért nem tért 
vissza a válság előtti szintekre a rövidebb heti mun-
kaidőt gazdasági kényszerként vállalók számaránya 
2016-ig. A munkaerő kínálata csak részben igazodott 
a piaci kereslet összetételének változásaihoz (Makó–
Gyekiczky [1990], Pula [2005]).

(A recesszióban növekvő munkanélküliség után 
a fellendülés átmeneti időszaka strukturális „külső” 
munkanélküliséggel – non-accelerating inflation rate 
of unemployment – NAIRU – járhat. Ezt a reálgazda-
sági veszteséget a megtartott kismértékű foglalkoz-
tatás – „u” mértékkel – részben mérsékli. – NZ)

Az elemzés részletes bontásokkal veszi számításba 
a munkaügyi statisztika hivatalos adatait. A bérten-
dencia változásának kiemelt magyarázó tényezője 
például a részmunkaidőben foglalkoztatottak demog- 
ráfiai és munkaköri összetétele, a heti munkaidejük, 

a kifizetett munkabérük. Ahol viszonylag magas 
maradt a nem önkéntes részmunkaidős foglalkoztatás 
(U7) számaránya, ott a heti kereset növekedése 
a korábbiaknál lassabb a fellendülés időszakában.

Az átlagkereset változásának éves üteme re-
álértéken kisebb a globális gazdasági válság után, 
mint 2000 és 2007 között. Lassult a bér növekedése 
ott is, ahol a részmunkaidősök munkaszerződésé-
nek bértarifája (wage rate) a válság előtti szinten 
maradhatott. (7. ábra)

A nem önkéntes részmunkaidős munkavállalók 
szerződéses feltételei egymástól eltérők a vizsgált 
országok, azok demográfiai és foglalkozási összeté-
tele szerint. A más országokból érkezett munkaválla-
lók tárgyévi számaránya és bérezése is befolyásolja 
a kismértékű foglalkoztatás rátáját és kereseteit. 
Az Európai Unióhoz 2004-ben csatlakozott 8 új tagál-
lamból 2017-ben mintegy 2,65 millió főt alkalmaztak 
az Egyesült Királyságban, a román és bolgár vendég-
munkások létszáma további 1 millió fő.

(Az Egyesült Királyságban regisztrált külföldi 
munkavállalók hivatalos adatainak forrása: Natio-
nal Insurance Numbers Allocated to Adult Overseas 
Nationals Registrations to December 2017. https://as-
sets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/
system/uploads/attachment_data/file/682491/ni-
no-registrations-adult-overseas-nationals-december-
2017-summary.pdf – NZ)

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/682491/nino-registrations-adult-overseas-nationals-december-2017-summary.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/682491/nino-registrations-adult-overseas-nationals-december-2017-summary.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/682491/nino-registrations-adult-overseas-nationals-december-2017-summary.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/682491/nino-registrations-adult-overseas-nationals-december-2017-summary.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/682491/nino-registrations-adult-overseas-nationals-december-2017-summary.pdf


7. ábra: A kereset nominális és reálértékének 
átlagos évi növekedési üteme országok* szerint, 
2000–2007, 2008–2016, százalék/év

*Az ábrát az ismertető készítette a forrás tábláza-
tából, kivonatok az oECD adatbázisából. Az orszá-
gok kétbetűs azonosítóval. A bal oldali ábra a 
nyitott európai kisebb országok, a jobb oldali ábra 
a nagyobb országok mintája.
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A munkaadó a kapacitás jobb kihasználása érdeké-
ben növelhette a részmunkaidős alkalmazottak heti 
óraszámát, ennek alapján nőtt a munkabérük is a vál-
ság után. A részmunkaidősöknek fizetett bér kisebb, 
mint a teljes munkaidős alkalmazott órabére, a mun-
kahelyek követelményeinek megfelelő differenciá-
lással. Ennél is kisebb a heti bér olyan demográfiai, 
foglalkozási csoportok (feltételezett) foglalkoztatása 
esetén, amelyek csak részmunkaidős munkát (find 
only part-time work) találhatnak.

A kismértékű foglalkoztatás egyik hatása az alkal-
mazásban álló személyek cserélődése. Nagyarányú 
az elbocsátás a válság időszakában, majd a fellendü-
lés idején is előnyösebb lehet a részmunkaidős foglal-
koztatás folytatása, mint új munkaerő felvétele.

Változott a munkabér szintje a fluktuáció követ-
keztében, ezt a foglalkoztatás új struktúrája is magya-
rázza. A cserélődésekre utal, hogy az órabér átlagos 
növekedési üteme 2017. IV. negyedévében mintegy 
0,4 százalékponttal alacsonyabb az OECD 35 orszá-
gában, mint a válság előtt, 2008. IV. negyedévében.

Nem használható ki a teljes munkaidőalap részben 
a munkanélküliség, részben a nem önkéntes részmun-
kaidős foglalkoztatás következtében. Az erőfölényben 
levő munkaadó a fellendülés szakaszában is fenntart-
hatja a nem tipikus foglalkoztatást, és ez lassíthatja 
a kifizetett bér növekedését. Kimutatható a munkaerő-
piac súrlódása, főként a fiatalok, a nők, az alacsonyabb 
végzettségűek, a szakmai ismerettel nem rendelkezők 
kitettek a vizsgált alacsony bérű foglalkoztatásnak. 
A fluktuáció is befolyásolja az új felvételt, előnyösebb 
lehet növelni a részmunkaidősök heti munkaidejét. 
A válság idején elbocsátottak egy része tovább marad-
hat munkanélküli a fellendülés ellenére, vagy inkább a 
nem önkéntes részmunkaidőt is elfogadja, hogy kere-
sete maradjon.

NÁDUDVARI ZOLTÁN
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A központi bankok és a külföld statisztikája: 
fejlesztés vagy forradalmian új módszertan?
Paula Menezes – Fausto Pastoris – Carmen Picon-Aguilar – Martin Schmitz – Nuno Silva– 
Bruno Tissot: Central banks and external statistics: Evolution or revolution? 
Journal of Economic and Social Measurement, 2020. 1. sz. 83–102. o.

DoI: 10.3233/JEM-200472

Hatásvizsgálatok készítik elő a nemzeti számlák következő nagy revízióját. Az ajánlott változás 
inkább „evolúciós” jellegű, mert a „forradalmi” lépés nagy ráfordításokat igényelne. Kiemelt feladat 
a globalizáció folyamatainak mélyebb elemzése, erre a pénzügyi számlák eddigi keretrendszeré-
nek továbbfejlesztése, kiegészítése is megfelelő lehet. Több innováció ajánlott a külföldi tranzakci-
ók szatellitszámláinak mélyebb bontásaira a növekvő adatigények szerint. Az új nemzetközi standard 
a központi bank méréseinek, publikációinak és elemzéseinek fejlesztését is igényli.

Tárgyszavak: nemzetközi statisztikai standard, SNA 2008, globalizáció, külföldi közvetlen beruházás (FDI), multina-
cionális társaság (MNE), pénzügyi szakpolitika, Irving Fisher Committee on Central Bank Statistics (IFC)

A nemzetgazdaság pénzügyi számláit a központi bank 
állítja össze a nemzeti számlák részeként, amely a 
külföldi műveleteket a nemzetközi módszertan szerint 
számolja el. A nemzeti számlák, valamint a fizetési 
mérleg (Balance of Payments – BoP) következő nagy 
revíziója segíti a globalizáció méréseit, hasznosítja 
az információs, kommunikációs technológiák (IKT) 
innovációinak eredményeit (IFC [2020]).

A pénzügyi számlák módszertani fejlesztéseinek 
fontosabb céljai, hogy

a) azonosítsák a nemzetközi vállalatcsoport végső 
irányítóját és székhelyét, hasznosítsák az üzleti 
cégadatbázisok részletesebb statisztikai adatait is;

b) bővítsék az információcserét az európai hivata-
los statisztikai intézmények (European System 
of Central Banks – ESCB és European Statistical 
System – ESS) között;

c) mivel bevált a bankfelügyelet adatgyűjtése az Euró-
pai Unió 120 legjelentősebb, valamint mintegy 
4000 kisebb bankjára, gyűjtsék a tagállamokban 
működő 500 legnagyobb nemzetközi vállalatcso-
port standard adatait is;

d) mélyebb bontású legyen az adatgyűjtés a kül-
földi irányítású gazdasági egységek, valamint a 

nem bankként bejelentett pénzügyi közvetítők 
tevékenységeiről; 

e) gyűjtsenek adatot a fizikai jelenlét nélkül működ-
tetett speciális vagyonkezelő egységek (special 
purpose entities – SPEs) tevékenységeiről.

A vállalati számvitel adatai érhetők el a rezidens 
intézményekről a Nemzeti Számlák Rendszerének 
(System of National Accounts – SNA) elszámolásai-
ban. A közzétett beszámoló az irányító gazdasági egy-
ség székhelyországának előírásait követő konszolidált 
mutatókat tartalmaz. A csoport nem rezidens leány-
vállalatainak számviteli előírásai ettől eltérhetnek. 

Az esedékes nagy revízió lehetőséget kínál az 
adatok minőségének javítására, a pénzügyi számlák 
jelenlegi torzításainak csökkentésére: 

• Megbízhatóbb lehet a vállalatcsoport belső transz-
ferjeinek mérése, ezzel elkerülhetők a külföldi 
közvetlen beruházások (foreign direct investment 
– FDI) hatásvizsgálatainak téves megállapításai.

• A közbenső termékek és gazdasági szolgáltatások 
országok közötti transzferjei pontosabban mér-
hetők. Jelenleg torzítással járhat, ha a globális 
értéklánc egyes részeihez importált inputja mint 

https://doi.org/10.3233/JEM-200472
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a termék részegysége elhagyja a kibocsátó orszá-
got az exportáruval. Javítható az áruforgalom 
valós volumenének elemzése a származási, vala-
mint a rendeltetési országok szerint.

• Értékelhető, ha a rezidens egység úgy értékesíti 
harmadik országban a külföldön termeltetett ter-
mékét, szolgáltatását, hogy az nem lépi át a tulaj-
donos országának vámhatárát (merchanting).

• Elemezhetők a nemzetközi vállalatcsoportok hatá-
rokon átnyúló tevékenységei, ilyen a nemzetközi 
infrastruktúra-hálózat üzemeltetésének hozzá-
adott értéke a részes nemzetgazdaságok szerint.

• A nemzeti számviteli rendszerek összehangolt 
változókat alkalmazhatnak a nemzetközi csoport 
pénzügyi műveleteire, ez az alapja a konzisztens 
statisztikai adatgyűjtésnek, a mutatók (nemzetközi) 
aggregálásának.

• Elemezhetők a globális gazdasági folyamat komp-
lex hatásai az egyes nemzetgazdaságokra, ágaza-
taikra, vagy például a kockázatnak kitett rezidens 
gazdasági egységekre vonatkoztatva.

• A digitális fizetőeszközök egységesen számolha-
tók el a nemzeti számlákban! Ez az új fizetési mód 
hatással van a nemzeti és a nemzetközi monetáris 
rendszerre, a külföldön szerzett jövedelem haza-
utalására, az adóztatásra, a pénzügyi közvetítésre. 

• A rezidens egység külföldön keletkezett jövedel-
mének, vagyonának elszámolása egységes eljárá-
sokkal végezhető.

• Összehangolhatók a nemzetközi vállalatcsoport 
külföldi érdekeltségei tranzakcióinak adatgyűjté-
sei, főként a harmadik országban bejegyzett befek-
tetési alap, offshore pénzügyi központ és hasonló 
vagyonkezelők pénzügyi elszámolásai esetén.

Az, hogy a nemzetközi pénzügyi műveletek rész-
letes adatai rendszerint bizalmasak, akadályozhatja 
a részletesebb adatok gyűjtését, ami a módszer-
tani fejlesztések egyik fontos feltétele. A csoport 
saját gazdasági tevékenység nélküli külföldi postafi-
ók jellegű központja végezheti a vagyon kezelését, 
a keletkező jövedelem adóinak mérséklésével. 
A külföldi cégek hiányos, nem megbízható adatszol-
gáltatása nehezíti a csoportok elemzéseit és az is, 
hogy nem kellően fejlett a kedvezményes adózás 
(offshore) térségeinek statisztikai infrastruktúrája 
(Obrzut [2019], Kadet [2020]).

A vállalatcsoport profilozásának kezdeti nemzet-
közi eredményei segítik az itt tanulmányozott felül-
vizsgálatokat, például a külföldi közvetlen beruházás 

(foreign direct investment – FDI) végső haszonélve-
zője vagyonának adataival. A csoport vagyonállo-
mánya hagyományos nemzetközi transzfer nélkül is 
változtatható, ahol a csoport leányvállalatának or-
szágában keletkezett jövedelemből ismételten be-
fektetnek (United Nations [2009]).

(A 2008. évi SNA szerint a külföldi közvetlen 
beruházás nem felosztott jövedelmének ismételt befek-
tetése elszámolható mint a leányvállalat országában 
történt közvetlen beruházás {12.113,21.40}. – NZ)

A radikális revízió szerint a gazdaságstatisztika meg-
figyelési egysége nem a jogi egység, mint eddig, hanem 
a teljes vállalatcsoport. A keretek ilyen változtatásának 
az lenne a kezdőfeltétele, hogy legyenek a felmért (glo-
bális) gazdasági egységek egyértelműen azonosítva, 
ezen belül a működésük irányítója, végső haszonél-
vezője is. Ehhez ki kellene építeni a gazdasági egységek 
globálisan alkalmazható egyedi azonosító rendszerét.

A globális cégregiszter összehangolt, részletes 
és aktuális adatokat szolgáltatna a tulajdonos nem-
zetközi vállalatcsoport minden kapcsolt leányválla-
latáról. Ideális esetben itt lenne azonosítható a gaz-
dasági egység székhelye, gazdasági főtevékenysége, 
a vállalatdemográfia adatsorozata és sokféle egyéb 
csoportosítási ismérv.

(Az Eurostat koordinálásával kialakított EuroGroups 
Register {EGR} egyedi azonosítást tartalmaz a tagál-
lamokban bejegyzett gazdasági egységeket irányító 
legnagyobb nemzetközi vállalatcsoportok körvonalá-
val és leányvállalataik előírt adatköreivel (Götzfried–
Völfinger–Bikauskeite [2018]). – NZ)

Számottevők a nemzeti számlák keretrendszere 
„forradalmi” jellegű változtatásának felmért hátrá-
nyai. Hatalmas ráfordítással járna a világ országaiban 
már kiépített statisztikai rendszerek gyökeres változta-
tása, anyagi és szellemi erőforrásokat vonna el egyéb 
prioritásoktól. A hivatalos statisztikai szolgálatok kor-
látozott erőforrásai sok országban nem fedeznék a 
szükséges ráfordításokat. 

Akadályozná a radikális metodikai változta-
tást, hogy a hivatalos statisztikai szolgálatok a világ 
országaiban különböző a fejlettségűek, egymástól 
eltérő a munkatársaik szakmai felkészültsége. 
Sokféle a már meglevő infrastruktúrájuk teljesítő-
képessége, a működés és a fejlesztés költségvetési 
fedezete is.

Erre is tekintettel az „evolúciós” jellegű közép-
távú fejlesztési stratégia a reális. Ez a nagy reví-
zió az SNA 2008 általánosan elfogadott, világszerte 
alkalmazott keretrendszerére alapozható, az indokolt 
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innovációkkal. Lényeges előny, hogy megtarthatók 
a nemzeti számlák eddigi előírásai alapján kiépített 
adatforrások, az adatszolgáltatókkal és az adatok 
felhasználóival tartott kapcsolatrendszer.

Az egyik ajánlott fejlesztési projekt a legna-
gyobb vállalatcsoportok konzisztens adatainak fel-
mérése (large cases units – LCUs) a működésük, 
komplex szervezeti struktúrájuk mélyebb elemzé-
séhez. A vállalati szektor célzott adatfelvétele már 
megkezdődött több fejlett gazdaságban a veze-
tő vállalatcsoportok profilozásával. Az így felmért 
kiegészítő információk alapján jobban áttekinthetők 
a globális értékláncok (global value chain – GVC) és a 
multinacionális társaságok nemzetgazdasági hatásai 
(Hussain–Peltola–Mahajan [2019]).

Az ajánlott evolúciós felülvizsgálat integrálhatja 
a különböző rendeltetésű és mutatórendszerű gazda-
ságstatisztikákat, és a mutatóik összehangolhatók a 
globális értéklánc országaiban. A felmért adatok 
mélyebb bontása teszi pontosabban mérhetővé 
például az import aggregált értékének összetéte-
lét, részletezve a közbenső termékek, szolgáltatások 
származási térségét, értékét és fontosabb (termelő) 
felhasználási helyeit.

Az ajánlott továbbfejlesztés elősegíti a felmért sta-
tisztikai adatok nemzetközi cseréit. A nagy gazdasági 
egységek kiegészítő, profilozási adatai alapján követ-
hető például a speciális rendeltetésű egység (special 
purpose entity – SPE) szerepe a csoporton belüli 
transzferben, eszközfelhalmozásban, a jövedelem 
átcsoportosításában, a globális adóelszámolásban.

(A speciális rendeltetésű egység fogalmi megha-
tározásának forrása. Eurostat. RAMON – Glossary. 
https://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/
index.cfm?TargetUrl=DSP_GLOSSARY_NOM_DTL_VI
EW&StrNom=CODED2&StrLanguageCode=EN&IntK
ey=26566786 – NZ)

A központi bank mérési, tájékoztatási, elemzé-
si gyakorlata is igazodik a módszertan változásaihoz. 
A pénzügyi adat felhasználói elérhetik az összevont 
pénzügy-statisztikai adatok részletezéseit is, főként 
az államadósság és a jegybanki tartalék összeté-
telére, a külföldi fizetőeszközök likviditási helyzetére 
és más alapvető pénzügyi mutatókra vonatkozóan. 
Mélyebb lehet a nemzetgazdaság nemzetközi 
befektetési pozícióinak (International Investment 
Position – IIP), adatköreinek bontása, főként a 
pénzügyi számlák szatellitszámláiban. A központi 
bank tájékozatói az aggregált adatok összetevőit is 
tartalmazhatják a fontosabb valuták, a partnerek 

térsége, a kötelezettség lejárata és az elemzések 
egyéb lényeges tényezője szerint.

(A szatellitszámlák módszertani ajánlásának forrá-
sa: SNA 2008. 29. fejezete: Satellite accounts and other 
extensions. A nemzetközi befektetési pozíció elszá-
molásának forrása: International investment position 
[IIP]. Eurostat. https://ec.europa.eu/eurostat/cache/
metadata/EN/tipsii_esms.htm – NZ)

Az OECD működteti a globális áruforgalom becsült 
hozzáadott értékének nemzetközi adatbázisát (TiVA). 
A mérések ajánlott továbbfejlesztése megalapozza a 
hozzáadott érték globális elszámolásainak mutató-
rendszerét, hogy az adatbázis felhasználói az SNA 
keretrendszere szerint konzisztens értékadatokat 
érhessenek el térségi és tevékenységi részletezéssel.

(Az OECD Trade in Value Added [TiVA] adatbázi-
sa térségek, árukategóriák szerint tartalmazza a hoz-
záadott érték becsléseit. https://www.oecd.org/sti/ind/
measuring-trade-in-value-added.htm – NZ)

A pénzügyi számlák tartalmazzák a hazautalt kül-
földi jövedelmek elszámolásait. Az ajánlott továbbfej-
lesztéssel mélyebb bontással érhetők el a beáramló 
jövedelmek mutatói a származási hely, a valutanem, 
a naptári időszak stb. szerinti megoszlással.

A folyó fizetési mérleg felülvizsgálata révén a mul-
tinacionális vállalatcsoportok mutatói mélyebben 
elemezhetők a globális értékláncok országai, gazda-
sági térségei, ezen belül gazdasági tevékenységek 
(ágazataik) szerint. Fejleszthetők a globális értéklánc 
input-output táblái az oECD (WIoD) adatbázisában, fel-
használva a mutatósorozatok hivatalos ágazati kapcso-
latait, elemezhetők a kivitel és a behozatal becsült hoz-
záadott értékeinek mélyebb bontásai ágazatok, ezen 
belül a forrás és a felhasználás térségei szerint.

(A hozzáadott érték becslései a World Input-
Output Database [WIOD] adatbázisban az ISIC, illetve 
NACE nemzetközi ágazati osztályozás csoportjai sze-
rint rendezettek. http://www.wiod.org/home – NZ)

A befektetési stratégia és a kockázatok eseti elem-
zései felhasználják a központi bank részletes mutató-
sorozatait. A revízió mélyebb bontásokat írhat elő a 
nemzetközi értékpapír-forgalom online elérhető ada-
taira, például a végső haszonélvező gazdasági egysé-
gek, valamint a kibocsátási események szerint.

Az ajánlott innováció összefügg a statisztikai 
munkafolyamat újabb technológiáival, adatforrása-
ival is. Együttes vizsgálat ajánlott a statisztikai adat-
gyűjtésekre és az adminisztratív, illetve felügyeleti 
adatforrásokra, a cél a statisztika terheinek mérsék-
lése. Hatékonyabb lehet a hivatalos statisztikai szol-

https://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=DSP_GLOSSARY_NOM_DTL_VIEW&StrNom=CODED2&StrLanguageCode=EN&IntKey=26566786
https://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=DSP_GLOSSARY_NOM_DTL_VIEW&StrNom=CODED2&StrLanguageCode=EN&IntKey=26566786
https://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=DSP_GLOSSARY_NOM_DTL_VIEW&StrNom=CODED2&StrLanguageCode=EN&IntKey=26566786
https://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=DSP_GLOSSARY_NOM_DTL_VIEW&StrNom=CODED2&StrLanguageCode=EN&IntKey=26566786
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/EN/tipsii_esms.htm
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/EN/tipsii_esms.htm
https://www.oecd.org/sti/ind/measuring-trade-in-value-added.htm
https://www.oecd.org/sti/ind/measuring-trade-in-value-added.htm
http://www.wiod.org/home


44

KS
H 

KÖ
NY

VT
ÁR

gálatok kétoldalú és sokoldalú nemzetközi együtt-
működése, főként a kölcsönös adatcserékkel.

Vannak fejlesztési eredmények ezen a téren:

• Nemzetközi együttműködéssel, egységes mód-
szertannal mérik fel a világ országaiban a port-
folió befektetéseket (IMF Coordinated Portfolio 
Investment Survey – CPIS, https://datahelp.imf.org/
knowledgebase/articles/505731-how-is-portfolio-
investment-defined-in-the-coordin). 

• Egységes az OECD-nek a multinacionális vállalat-
csoportok és leányvállalataik (Analytical Database 
on Individual Multinationals and Affiliates – ADIMA) 
adatbázisánál alkalmazott módszertana (https://
www.oecd.org/sdd/its/statistical-insights-the-ad-
ima-database-on-multinational-enterprises.htm).

Esedékes a nemzeti számlák nagy revíziója, a leg-
utóbbi több mint egy évtizede történt az SNA 2008 és 
az ESA 2010 bevezetésével (KSH [2014]).

A felülvizsgálat eredményei a jelenleginél részle-
tesebb, konzisztens jövedelmi, beruházási, külgazda-
sági és pénzügyi statisztikai mutatókat határozhatnak 
meg a szakpolitikai és vállalati elemzésekhez. Aján-
lott a gazdasági folyamat elszámolásainak összehan-
golt fejlesztése a bevált nemzeti, európai és globális 
keretrendszerekkel, ehhez szükségtelen a módszer-
tan forradalmi átalakítása. A radikális változtatás fel-
mért hátrányaira is tekintettel az SNA 2008 szerinti 
rezidens gazdasági egységek megfigyelése ajánlott 
továbbra is. A revízió megalapozhat mélyebb bontású 
szatellitszámlákat a nemzetközi tranzakció térségei, 
tevékenységi és egyéb standard kategóriái szerint.

A metodika fejlesztése elősegíti, hogy pontosabb, 
részletesebb pénzügy-statisztikai adatsorokat szol-
gáltassanak a belföldi és a globális gazdasági folya-
matokról. A revízió érinti a külföldi közvetlen beruhá-
zás (FDI) adatköreit is, ezen belül a külföldi (offshore) 
pénzügyi központok elszámolásait.
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A külföldi irányítású cégek termelékenysége 
javult inkább a munkaerő-cserélődésekkel 
a gazdasági válságban?
Liis Roosaar – Urmas Varblane – Jaan Masso: Productivity Gains from Labour Churning 
in Economic Crisis: Do Foreign Firms Gain More? 
Tartu, The University of Tartu FEBA, 2020. 1–41. o.

DoI: 10.2139/ssrn.3646895 

A vállalatok a munkaerő egy részét elbocsátották Észtországban a gazdasági válság hatására. Az alkal-
mazottak cserélődéséhez vezet, ha az elbocsátottak és az újonnan felvettek nem azonos személyek. 
A munkaerő fluktuációi elősegíthették a munkatermelékenység javítását, azonban a cserélődés hatásai 
egymástól eltérők a külföldi és a belföldi irányítású vállalatok mintáiban. Különböző a hatékonyság 
javulásának mértéke a feldolgozóipari és a szolgáltató ágazatokban mind a válság, mind a fellendülés 
időszakában. Lényeges tényező a felkészülés időigénye a fellendülés során újonnan belépők mintájá-
ban, ez összefügg a demográfiai, képzettségi és szakmai tapasztalatra jellemző egyéni mutatóikkal.

Tárgyszavak: munkatermelékenység, foglalkoztatott, korcsoport, képzettség, kereset, szakmai ismeret, többségi 
külföldi irányítás, gazdasági ciklus, fluktuáció, Észtország, 2006–2013

A foglalkoztatottak száma csökkent a globális válság 
hatására, az ezt követő élénkülés, majd konjunktúra 
növelte a vállalatok munkaerőigényét Észtországban is. 
(1. ábra)

A gazdasági ciklus gyors növekedési szakasza 
(2006–2007) után mély recesszió (2008–2009) követ- 
kezett, és ez növelte a munkaerő cserélődésé-
nek rátáját. A gazdaság teljesítménye 2006-ban 
10,3%-kal, 2007-ben 7,7%-kal nőtt Észtországban. 
A globális gazdasági válság hatására a GDP 2008-ban 
5,4%-kal, majd 2009-ben 14,7%-kal csökkent az előző 
évihez mérten, a munkanélküliségi ráta 13,5%-ra ug-
rott 2009-ben. Az átlagos gazdasági növekedési ütem 
ezt követően évi mintegy 4% volt 2010 és 2013 között, 
az élénkülés hatására.

A vizsgált ágazatok hozzáadott értékének 2009. 
évi volumene nem egészen 80%-a a 2006. évinek. 
A módosított munkaügyi jogszabályok 2009-től mér-
sékelték a munkaerő elbocsátásának törvényes 
akadályait, csökkentették a munkabérrel összefüg-
gő adókat is Észtországban, a válság kezeléseként. 

Az elbocsátás rátája a recesszió időszakában a foglal-
koztatottak mintegy 10%-a, az új felvételeké csak 1% 
2008 és 2010 között.

Észtország nemzeti valutája 2011. január 1-jétől 
az euró. A munkabér az ország vállalatai egyharma-
dában csökkent, a munkaadók további 16%-a a 2008 
és 2013 közötti időszakban befagyasztotta a béreket 
a 2008 előtti szinten.

A munkaerő cserélődésének hatásvizsgálatai a 
feldolgozóipari és szolgáltató ágazatok belföldi és kül-
földi irányítású vállalatainak mintájára vonatkoznak. 
Az utóbbiak esetén a belföldi tulajdonrész kisebb, 
mint 50%. A hatékonyság alakulásának összehason-
lítása nem tartalmazza a mezőgazdasági, az ingatlan-
ügyi, a pénzügyi közvetítő ágazatok vállalatait.

Az elemzések hivatalos észtországi adatsorai szerint
• a nem állami tulajdonú vállalatok összes foglal-

koztatottjának mintegy 38%-a a külföldi irányítású 
cégek alkalmazottja, 2017. évi létszámarányuk a 
feldolgozóiparban 51%, a szolgáltató ágazatokban 
mintegy 29%;

A k�lf�ldi ir�ny�t�s� c�gek termel�kenys�ge javult ink�bb a munkaer�-cser�l�d�sekkel
a gazdas�gi v�ls�gban?
https://doi.org/10.2139/ssrn.3646895


1. ábra: A hozzáadott érték, 
a reálbér, a foglalkoztatottak 
számának alakulása a feldolgo-
zóipari (felső ábra) és szolgáltató 
(alsó ábra) cégek irányítása* sze-
rint Észtországban, 2006–2013, 
százalék (2006 = 100)

*Az éves indexek oszlopdiag-
ramjai mindkét ábrán a hozzá-
adott értéket jelölik a külföldi 
(foreign) és a hazai (domestic) 
irányítású cégek mintájában. 
A bérek reálértékét a folytonos, 
a foglalkoztatottak számát a 
szaggatott grafikonvonalak jelö-
lik kétféle vállalatirányítás mintá-
jában, eltérő színhatással.
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• a külföldi leányvállalatok a 2017. évi összes hozzá-
adott érték mintegy 41%-át adják;

• a belföldi irányítású cégek egy foglalkoztatottra 
jutó hozzáadott értéke csak 26%-a, a szolgáltató 
ágazatokban 48%-a a külföldi leányvállalatok 
átlagának;

• a feldolgozóipar belföldi irányítású cégeiben fize-
tett bér összege átlagosan kétharmada a külföldi-
ekének, a szolgáltató ágazatokban csak 23%-a.
A termelőkapacitás számottevő csökkenése elbo-

csátásokat (separation) okozott. Az észtországi mun-
kaerő-cserélődés (labour churning – LC) egymástól 
eltérő gyakoriságú nemzetgazdasági ágak szerint, 
a szolgáltató ágazatok foglalkoztatottjainak száma és 
személyi állományuk stabilabb, a válság éveiben sem 
csökkent a 2006. évi szint alá.

A gazdasági ciklus recessziós szakaszában elbo-
csátottak egy része a megfigyelt mintákban már nem 
került vissza a korábbi munkáltatójához. A vállalat az 

elbocsátott helyére részben új munkavállalókat vett 
fel (hiring) a felfutás, a konjunktúra idején (cleansing 
effect). A cserélődés statisztikai mutatója a felvétel 
(hiring), illetve az elbocsátás (separation) létszáma 
közötti éves különbség a mintában.

A cserélődés (churning) folyamatainak elemzé-
séhez az észtországi adminisztratív adatokat a mun-
kaadók és a munkavállalók előírt paraméterei sze-
rint illesztették össze. A cserélődés termelékenységi 
hatásai időben késleltetve mérhetők (lagged labour 
churn rate and labour productivity change). 

(Az észtországi munkaügyi adatok modellszá-
mításait STATA14 programokkal végezték, a termék 
leírása elérhető: https://www.stata.com/. – NZ)

A minták mutatóival mérhető a munkaerő minőségi 
cseréinek egymástól eltérő alakulása és ennek hatása a 
vállalatok hatékonyságára. A munkaadók és a munkavál-
lalók részletes adataira alapozott elemzés fontosabb 
tényezői: a munkaadó gazdasági egységek tevékenysége,

https://www.stata.com/


2. ábra: A munkavállalók sze-
mélyének cserélődési rátája (LC) 
a feldolgozóipari és szolgáltató 
cégek irányítása* szerint Észt-
országban, 2006–2013, százalék 
(összes létszám = 1,00) 

*Az éves indexek a külföldi 
(foreign) és a hazai (domestic) 
irányítású cégek mintájában, 
„M” a feldolgozóipari, „S” a 
szolgáltató vállalatok jele.

47

KS
H 

KÖ
NY

VT
ÁR

• az elbocsátott és az új belépő munkavállalók ösz-
szetétele képzettség, szakmai tapasztalat, korcso-
port szerint.

A vizsgálat a rezidens vállalat irányítójának szék-
helye szerint is bontja a fontosabb munkaügyi muta-
tósorozatokat. A válság miatti elbocsátásnak és ezt 
követően az új (megfelelőbb) munkaerő felvételének 
rátái különbözők a vállalat irányítási formája szerint. 
A létszámcsökkentés rátája általában kisebb a belföldi 
irányítású cégek mintájában.

Az Észtországba beáramló külföldi közvetlen 
beruházás (foreign direct investment – FDI) 2013. évi 
állománya a GDP mintegy 85%-a. A profitszerzés erő-
sebb motivációja magyarázhatja a külföldi irányítá-
sú feldolgozóipari cégek viszonylag nagyobb arányú 
elbocsátási rátáját a válság időszakában. A válság utáni 
(2012–2013. évi) cserélődési ráta (LC) a külföldi irányí-
tású feldolgozóipari leányvállalatok mintájában 21,7% 
(2006–2007-ben még 35%) volt. Ez a mutató a szol-
gáltató ágazatok mintájában átlagosan 28,7%-ra csök-
kent a válság előtti mintegy 32%-ról. (2. ábra)

A hatékonyság vállalati mutatója az egy foglal-
koztatottra jutó hozzáadott érték (Q/L), amely elfo-
gadható torzítású, amikor rövid a vizsgált ciklus és 
mérsékelt a teljesítmények ingadozása, strukturá-
lis változások nélkül. Az összehasonlító vizsgálatok 
azonban a gazdasági ciklus 3 szakaszát tartalmaz-
zák, amikor a termelőkapacitások kihasználása erő-
teljesen változott mindkét irányban. Ilyen vizsgála-
tokban a teljes tényezőtermelékenység (total factor 
productivity) elvileg alkalmasabb lenne a hatékony-
ság változásainak elemzésére, az egységnyi tényező-
inputra jutó kibocsátás viszonyszámával.

(A munkatermelékenység {Q/L} mértéke az egy-
ségnyi munka-inputra jutó hozzáadott érték, a munka 

mennyisége mérhető a teljesített munkaórák számával, 
a foglalkoztatott létszámmal, vagy a munkaerő költsé-
gével. A foglalkoztatási mutatók elemzése a tanulmány-
ban figyelembe veszi a munkaerő minőségi jellemzőit is, 
ilyen a szakmai gyakorlat, a végzetség szintje. – NZ)

A vállalat növelhette a munkatermelékenységet 
(labour productivity, Q/L) a globális gazdasági válság 
időszakában is, ahol lehetőség volt a munkaerő 
minőségi cseréire, a rendkívüli létszámleépítés kap-
csán. Az elbocsátás és felvétel szempontja ekkor az 
eltérő egyéni teljesítőképesség volt. Pozitív az össze-
függés a munkaerő cserélődés rátája (LC) és a mun-
katermelékenység (Q/L) változása között a válság 
(2008–2009) időszakában. Ez a tendencia azt jelzi, 
hogy a munkahelyi követelményt jobban teljesítők 
esélye nagyobb volt a munkahelyük megtartására, 
új állás megszerzésére a válság időszakában. 

A munkatermelékenység (Q/L) és a munkaerő 
cseréje (LC) közötti összefüggés előjelet váltott, negatív 
lett a 2010–2013 időszakban. Ennek az a fő oka, hogy 
új munkaerő felvétele volt indokolt a vállalati terme-
lőkapacitások jobb kihasználásához. Növelhették az 
alacsonyabb képzettségűek és kevesebb szakmai 
gyakorlattal rendelkezők számarányát ott, ahol a vál-
lalat nem a korábban elbocsátott, már kellő szakmai 
tapasztatú, magasabb bérű dolgozóit vette vissza. 

A csoportosítás ismérvei a foglalkoztatott jel-
lemzői, az észtországi vállalat tevékenysége és irányí-
tási formája.

A modellvizsgálat a munkavállalók felmért egyéni 
adatait tartalmazza, többek között ilyen

• a foglalkoztatott neme, korcsoportja,
• az egy évvel korábbi munkáltatójának termelé-

kenyégi színvonala,
• az előző munkahelyen elért bérszint kategóriája.
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A belföldi és a külföldi irányítású rezidens munka-
adók fontosabb változói:

• a gazdasági tevékenység ágazata,
• a munkatermelékenység szintje és indexe a vizs-

gált években,
• az elbocsátott és felvett munkaerő cserélődésé-

nek rátája,
• a 31–50 éves új munkavállalók rátája (belépők 

összesen = 100),
• az alapítástól eltelt évek száma,
• a település jellege,
• a foglalkoztatottak száma,
• az eszközök értéke,
• átlagos bérszint,
• a tárgyévben belépők minőségi mutatói (a magas 

bérűek, felsőfokú végzettségűek számaránya),
• az exportáló munkahelyről átvett belépők szám-

aránya.

(A tagállamok hivatalos munkaügyi statisztikája 
az Eurostat egységes módszertanának megfelelő 
mutatósorozatokat közöl. A Központi Statisztikai 
Hivatal STADAT adatbázisa például tartalmazza a 
magyarországi munkaerő éves és évközi mutatóso-
rozatait, bontásokkal.

A 2020-ig terjedő időszak tájékoztatása többek 
között tartalmazza a 2.1.47. Üres álláshelyek száma 
és aránya adatait, https://www.ksh.hu/docs/hun/xsta-
dat/xstadat_evkozi/e_qli027a.html.

A STADAT tájékoztatásai a munkaerőről új szerke-
zetben jelennek meg 2020 után, https://www.ksh.hu/
stadat?theme=mun. – NZ)

Az elemzés adatforrása az észtországi adó- és 
vámhatóság adatbázisa, amely a munkavállalók 
és munkajövedelműk felmért egyéni adatait mun-
kaadók szerint tartalmazza. A mutatósorozatokat a 
hivatalos cégnyilvántartás szerint összeillesztették. 
A számítások a minták rezidens jogi személyeinek 
tevékenyégi és irányítási kategóriáit a 2006 és 2013 
közötti évek besorolásai szerint csoportosították. 
A vállalat irányítási formájának forrása a hivatalos 
vállalati regiszter, valamint a nagyobb gazdasági 
egységek profilozása.

A mintákban a munkavállaló iskolai végzettségi 
fokozatai megfelelnek a 2011. évi népesség- és lakás-
számlálás kategóriáinak. Táblázatok részletezik a vizs-
gált változókat és a regressziós elemzés együtthatóit. 
Csak a fontosabb átfogó csoportok szerint elemez-
ték a tárgyévekben kilépett és belépett munkavál-

lalók számarányait, az egyéni demográfiai adatok 
(például nemek, lakóhely stb.) mélyebb bontásai nélkül.

A munkavállalók mutatósorozatainak tartalmi 
meghatározása a következő:

• az új munkavállaló „bérszínvonala” paraméter 
azoknak a százalékos számaránya (összes foglal-
koztatott = 100,0), akiknek az előző munkahelye az 
azonos kétbetűs NACE gazdasági ágazatok közül a 
legnagyobb bérszínvonalú 25%-hoz sorolható;

• az új munkavállaló „képzettségi szintje” paraméter 
azoknak a százalékos számaránya, akik a 2011-es 
népszámlás adataiban felsőfokú végzettségűek;

• a „kormegoszlás” paraméter a 31–50 évesek, 
a középkorúak százalékos számaránya;

• a bérek észtországi megoszlásának decilisei sze-
rinti „elégedettségi” paraméter azoknak a száza-
lékos számaránya, akiknek az új munkahelyén 
a bér decilise magasabb értékű, mint az előző 
munkahelyükön;

• az új munkavállaló „szakmai színvonala” paramé-
ter azoknak a százalékos számaránya, akiknek az 
előző munkahelye a legnagyobb termelékenységű 
25%-hoz sorolható a belépés tárgyévében.

Az egyéni teljesítmény függ az alkalmazott élet-
korától, képezettségétől. Új felvétel esetén lénye-
ges az is, hogy milyen mértékben tér el egymástól a 
korábbi és az új munkahely szakmai szintje, tevékeny-
sége. Pozitív az összefüggés a munkaerő (minőségi) 
cseréjének (LC) a munkatermelékenységet növelő 
hatása, valamint a felsőfokú végzettséggel újonnan 
felvettek számaránya között, mind a feldolgozóipari, 
mind a szolgáltató ágazatokban.

A „törzsgárda” megtartása pozitív hatású a 
munkatermelékenységre (Q/L) a válság éveiben. 
Az egyéni teljesítmény ugyanis fokozatosan nő, időt 
igényel az új munkaerő betanulása a vállalat sajá-
tos követelményei szerint. A jól begyakorolt mun-
kaerő egy része távozhat a munkaerő cseréje során, 
ez is magyarázza a negatív összefüggést az újonnan 
felvettek számaránya és a munkatermelékenység 
között a fellendülés időszakában.

A vállalat esélyt kap a munkaerő cseréivel, hogy 
a felvett új munkaerő értékesebb, magasabb képzett-
ségű (more valuable employees) legyen, mint az elbo-
csátott. Akadálya lehet a munkatermelékenység javí-
tásának, ha viszonylag nagy a korábbi állásukat több 
esetben változtatók (a „vándormadarak”) számará-
nya az új belépők között.

https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_qli027a.html
https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_qli027a.html
https://www.ksh.hu/stadat?theme=mun
https://www.ksh.hu/stadat?theme=mun
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Nem azonos az új felvételre jelentkezők minő-
sége a vállalatirányítás két kategóriájában. Az észt-
országi külföldi leányvállalatok előnyben vannak a 
nagyobb szakmai tapasztalattal, felsőfokú végzettség-
gel rendelkező, fiatalabb, illetve középkorú új mun-
kaerő megszerzésében. Ennek az egyik magyarázata, 
hogy vonzóbb az ott elérhető magasabb bérszint, szak-
mai színvonal és szervezettség (KSH [2018]).

(Az Eurostat éves szakstatisztikájának [Foreign 
affiliates statistics – FATS] módszertana elérhető: 
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/in-
dex.php/Glossary:Foreign_affiliates_statistics_(FATS).

A külföldi közvetlen beruházás (FDI) magyaror-
szági adatai 2008-tól jelennek meg, ennek része a 
termelékenység alakulása: 3.2.31. Egy főre jutó hoz-
záadott érték nemzetgazdasági ág és a végső tulajdo-
nos székhelye szerint. https://www.ksh.hu/docs/hun/
xstadat/xstadat_eves/i_qtd014a.html – NZ)

A munkaerő észtországi minőségi cseréjének szám-
arányára és a hatékonyság alakulására jellemző, hogy 

• az idősebb korosztályok, valamint az alacsonyabb 
képzettségű új munkaerő felvétele inkább a minta 
belföldi irányítású cégeinél fordul elő;

• viszonylag kisebb annak a gyakorisága, hogy az átla-
gosnál jobban felkészült szakemberek a külföldi 
irányításúaktól átlépnek a belföldi irányításúakhoz.

A termelés hatékonysága növelhető az alkalma-
zásban állók minőségi cseréjével is, bár ágazatok 
szerint eltérő ennek hatása. A fluktuáció és a mun-
katermelékenység javulása közötti összefüggés fon-
tosabb magyarázó tényezői a belföldi és a külföldi 
irányítású vállalatok egymástól eltérő technológiai 
feltételei, szervezettsége, technikai felszereltsége 
(Hüttl [2017]).

Az elemzett folyamat magyarázata, hogy rend-
szerint nagyobb az egy foglalkoztatottra jutó tőke-
input a külföldi leányvállalat üzemeiben, közelebb 
vannak a nemzetközi élvonalhoz, tárgyi és immateri-
ális eszközeik korszerűbbek. Fontos tényező továbbá, 
hogy részesei a globális értékláncnak, és korsze-
rűbb az üzemszervezésük az anyavállalat standardjait 
alkalmazva. A külföldi leányvállat minőségi cseréjé-
ben vonzóbb a magasabb bérszínvonaluk, ez is ösz-
tönzi a magasabb képzettségűek, nagyobb szakmai 
ismeretűek és fiatalabbak átlépését és felvételre 
jelentkezését (Köllő [2017], Fazekas–Köllő [2017]).

A tömeges létszámcsökkentés megfontolásai 
ágazatok szerint is különböznek, ugyanakkor a belföldi 
munkáltatók esetén a válság ellenére nagyobb az 
esély a törzsgárda megtartására. 
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