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BEVEZETÉS, A TÉMA INDOKLÁSA
A magyar eurobevezetés késik.1 Míg az ezredforduló környékén reálisnak
tűnt, hogy az évtized végére euróval fogunk hazánkban fizetni, ez máig nem
történt meg. Az okokat általában az állami szerepvállalás problémáira
vezetik vissza a szakirodalomban. Talán a leggyakrabban hangoztatott indok,
hogy az állami újraelosztás nem igazán hatékonyan valósul meg: pazarlás és
a forráshiány egyszerre van jelen. Ezt súlyosbította az, hogy a rövidtávra
előretekintő gazdaságpolitikai döntések eredményeként a költségvetési
deficit rendkívül magasra szökött, ami növelte eladósodottságunkat és az
ezek miatt bekövetkező kockázatnövekedés az aktuális kamatszintet. A
folyamat egy idő után öngerjesztővé vált, majd a gazdasági válság tovább
rontotta a kialakult helyzetet. Az eurozóna szabályozása sem segítette a
mielőbbi csatlakozásunkat. A tagországok ugyanis saját magukra, és nem a
felzárkózó

kelet-közép-európai

országokra

méretezték

a

felvételi

kritériumokat, ezért azok teljesítése túlságosan nagy áldozatokat kíván a
csatlakozásra áhítozóktól. Gyakran megjelenő érv ugyanis, hogy a
felzárkózó országok potenciális növekedés mellett megvalósuló inflációja
magasabb, mint a fejlett társaiké.
A maastrichti kritériumok megváltoztatása azonban nem várható. Ugyanis
minden esetlegességük ellenére e nominális változók célja az, hogy csak egy
olyan gazdaság tudjon csatlakozni, mely reálértelemben megfelelően
fejlettnek mondható. Ezért ha az eurobevezetés tényleges céljának
megvalósulását akarjuk vizsgálni, nem elég a kritériumok alakulását
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A dolgozatban az euro szót az Európai Központi Bank iránymutatása szerint alanyesetben,
rag nélkül rövid „o” végződéssel írom. A magyar nyelv helyesírási szabályainak
megfelelően ragozott alakban a hosszú „ó” végződést használom.
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szemügyre venni, a mögöttük lévő mélyben zajló gazdasági motívumokat
kell vizsgálni.
Hazánkban az egyik ilyen fontos tényező a rejtett gazdaság kiterjedt mérete.
A rejtett (informális) gazdaság egyrészt torzítja a nominális gazdasági
mutatókat, így a maastrichti kritériumok nem adnak valós képet a gazdaság
állapotáról. A rejtett gazdaság magas szintje az adóelkerülésen keresztül is
hátráltatja az euro bevezetését, mivel kieső költségvetési bevételt, ezáltal
magasabb deficitet okoz.
Ezért napjaink egyik legégetőbb gazdaságpolitikai kihívása az informális
gazdaság visszaszorítása. A túlburjánzó rejtett gazdaság jóléti veszteséget
okoz egyrészt a kieső adóbevételek, másrészt a hivatalos gazdaság túlzott
adóztatása miatt. Mindezekből következően gazdaságunk lassabb potenciális
növekedési pályával jellemezhető. Ezért a gazdaságpolitika elemi érdeke,
hogy a rejtett gazdaságot egy elfogadható szintre szorítsa vissza. A siker
egyik feltétele, hogy minél jobban megértsük az informális gazdaság
működésének mechanizmusait.
A dolgozatom ehhez úgy kíván hozzájárulni, hogy a rejtett gazdaság és a
készpénz összefüggéseit mind teljesebb mértékben feltárja. Intuitíve
könnyen belátható, hogy a rejtett gazdaság tranzakciói készpénzzel
történnek,

mivel

a

készpénzes

fizetés

anonim,

és

jelenleg

nem

regisztrálandó. De valóban ilyen egyszerű a kép? Ha csak részben igen,
akkor

ennek

a

többlet-készpénzkeresletnek

meg

kell

jelennie

a

nemzetgazdasági adatokban is.
A disszertációban arra próbálok tehát választ adni, hogy a makroadatokból
kiindulva, van-e bizonyítható összefüggés a rejtett gazdaság és a
készpénzkereslet között. Ehhez egyrészt sorra veszem a készpénzkereslet
stilizált tényeit, másrészt a szakirodalomban megjelent tanulmányok alapján
4

ökonometriai modelleket állítok fel, hogy mind teljesebb képet kapjak az
informális gazdaság készpénzkeresletéről.
A feladat ugyanis távolról sem egyszerű. A készpénzkeresletet számos
tényező befolyásolja, melyek közül ki kell szűrni azokat, melyek nincsenek
összefüggésben a rejtett gazdasággal. A dolgozatban bemutatott modellek
véleményem szerint alkalmasak arra, hogy összetettebb képet kapjunk arról,
hogy milyen összefüggés van a rejtett gazdaság és a készpénzkereslet között.
A kapott eredmények alapján megvizsgálom továbbá, hogy az eurobevezetés
szűkíti-e a rejtett gazdaság készpénzkeresletét. Reális feltételezésnek tűnhet
ugyanis, hogy a készpénzcsere láthatóvá tesz addig rejtett jövedelmeket, ami
segítheti az informális gazdaság visszaszorítását.
A dolgozat végén a vizsgálódásaimból következő gazdaságpolitikai
javaslatokat fogalmazok meg, melyekkel felléphetünk a rejtett gazdaság
ellen. A készpénzkereslet befolyásolása nem az egyedüli üdvözítő eszköz az
informális

gazdaság

visszaszorítására,

sőt

önmagában

valószínűleg

eredménytelen. Azonban hatékony eszköz lehet aktív gazdaságpolitikai
döntések (adórendszer reformja,

bürokrácia csökkentése) hatásainak

erősítésére.
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1. A DISSZERTÁCIÓ CÉLKITŰZÉSEI
A dolgozatban megvizsgálom, hogy miért akadályozza a rejtett gazdaság a
gazdasági felzárkózást. A fő célom, hogy kimutassam, hogy létezik
kapcsolat az informális gazdaság és a készpénzkereslet között, továbbá
annak bizonyítása, hogy az euro készpénz bevezetésével önmagában
javulhat-e a gazdaság rejtett tevékenységgel való fertőzöttsége. A dolgozat
célkitűzései részletesen a következők:
1. Első kiemelt célom, hogy kimutassam, a rejtett gazdaság miként
akadályozza a gazdasági felzárkózást, és ezáltal az euro bevezetését.
a. Első lépésben a szakirodalom alapján áttekintem az eurozóna
országokhoz való felzárkózás pénzügyi és reálgazdasági
feltételeit.
b. Definiálom a rejtett gazdaság és a készpénzkereslet fogalmát.
Ez elsősorban az előbbi szempontjából fontos, mivel a
szakirodalomban számos nézőpont megtalálható, továbbá a
vizsgálódás célja is meghatározza, hogy a rejtett gazdaság
mely definíciójából indulok ki.
2. Megvizsgálom, hogy a készpénz milyen szerepet tölt be a rejtett
gazdaságban.
a. Megvizsgálom a készpénzes és készpénzmentes fizetések
helyzetét mind leíró, mind ökonometriai elemző eszközökkel.
b. Magyarországi adatokkal elvégzem a rejtett gazdaság
közvetlen

készpénzigényének

becslését,

és

kritikai

szemléletnek vetem alá a modellt és a kapott eredményeket.
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c. Nemzetközi adatokból indirekt módon – azaz az egyéb
tényezők elkülönítése után maradékelven – becslést készítek a
rejtett gazdaság készpénzigényére vonatkozóan. A modellt és
a kapott eredményeket kritikai szemléletnek vetem alá.
d. Összehasonlítom

a

két

elgondolás

alapján

kapott

eredményeket.
3. A kapott eredmények és a nemzetközi tapasztalatok alapján
megvizsgálom, hogy milyen feltételezhető hatása lesz az euro
bevezetésnek a készpénzkeresletre, és ezáltal az informális
gazdaságra.
E céljaim elérése érdekében áttekintettem a hazai és nemzetközi
szakirodalmat az euro bevezetésére, a készpénzkeresletre és a rejtett
gazdaságra vonatkozóan. Tanulmányoztam továbbá az informális gazdaság
készpénzkeresletével foglalkozó szakcikkeket is.
A dolgozatban felhasználom a modern ökonometriai elemzés eszköztárát. A
legfontosabb, a dolgozat értelmezéséhez elengedhetetlenül szükséges
módszertani kérdésekről a módszertani fejezetben adok egy rövid áttekintést.
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2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS
A fejezetben bemutatom a dolgozat témakörébe tartozó irodalmat, és
definiálom azon alapfogalmakat, melyek a további vizsgálódásaimhoz
megfelelő keretet nyújtanak. Ha a kutató egy olyan témát vizsgál, melynek
szerteágazó irodalma van, talán a legfontosabb, hogy megfelelően definiálja
az alapfogalmakat, melyek segítségével végigviszi az adott téma elemzését.
Elsőként az eurobevezetés elméleti hátterével foglalkozom. Bemutatom,
hogy miért éri meg egy felzárkózó országnak a közös valuta átvétele. Ahhoz,
hogy meg tudjam vizsgálni, hogy a rejtett gazdaság miként befolyásolja az
eurobevezetést,

meg

kell

határoznom

a

rejtett

gazdasággal

és

készpénzkereslettel kapcsolatos alapfogalmakat a téma irodalma alapján.
Az informális gazdaság témaköre már önmagában is indokolja, hogy
rendkívül

körültekintően

kell

eljárni

az

alapfogalmainak

a

meghatározásakor. A szakirodalomban ugyanis a rejtett gazdaság definíciója
meglehetősen heterogén.
Meghatározom továbbá a készpénzkereslet fogalmát és körbejárom a
befolyásoló tényezők irodalmi hátterét.
Nem utolsó sorban bemutatom, hogy elméleti irodalmat tekintve milyen
hatásai vannak az informális gazdaságnak a felzárkózási folyamatra, és ezzel
az eurobevezetésre.
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2.1. Felzárkózás és az euro
Az euro bevezetés előnyei egy felzárkózó ország számára nem csupán abból
adódnak, hogy bevezetheti a közös valutát. Az eurozónába való felvétel
ugyanis azt is jelenti, hogy az adott ország elérte a fejlődés olyan fokát, hogy
nem jelent problémát az aktív monetáris politika feladása (EKBa 2008).
Az eurobevezetés előnyei főként abból adódnak, hogy elveszik az
árfolyamkockázatból fakadó bizonytalanság. A csatlakozás után a hazai és
külföldi termékek árai összehasonlíthatóak lesznek, ami fokozza a verseny
intenzitását, ezáltal a jólétet. Bár ezt az általános megállapítást az
adórendszer különbségei jelentősen torzíthatják. A hatékonyságot növelheti
az átváltási költségek és árfolyam-ingadozások megszűnése. Ehhez járul
hozzá, hogy bár a magyarországi pénzügyi piac már meglehetősen
integrálódott az európai pénzügyi rendszerbe, de a piac további bővülésével
csökkenhetnek a szolgáltatások árai, szélesebb körű kínálat alakulhat ki, így
európai kereslet-kínálat

folyamatokba

tagozódva

nőhet

a

tőkepiac

hatékonysága (MNBa 2001).
A monetáris unióhoz való csatlakozás következtében csökkennek a hazai
reálkamatok, ami magasabb növekedési pályára állíthatja a gazdaságot
[Szapáry Gy. (2000)]. A kamatkonvergencia alapvetően két motívumra
vezethetők vissza. Egyrészt a szigorú uniós költségvetési előírások miatt
csökkennie kell a közösségi szektor eladósodásának. Másrészt a közös valuta
bevezetésével megszűnik a magyarországi befektetések árfolyamkockázata,
illetve csökken az inflációs bizonytalanság, ami a reálkamatokra is
mérséklően hat, hiszen nem kell a bizonytalanságból fakadó felárat fizetnie a
hitelfelvevőnek. A magán- és a közösségi szektornak a fizikai és a szellemi
tőkébe

történő

beruházásai

a

reálkamatok csökkenésének

hatására
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feltehetőleg növekedni fognak, és ez emeli hosszú távú növekedési rátánkat
is [Darvas, Zs., Halpern, L.: (1998)].
A saját valuta fenntartása tranzakciós költségekkel jár. Ezek a tranzakciós
költségek elsősorban a bankok és más pénzügyi közvetítők által a külföldi
fizetőeszközök forintra vagy más külföldi fizetőeszközre való átváltása
fejében

az

ügyfeleknek

felszámított

jutalékok,

vételi-

és

eladási

árkülönbözetek formájában merülnek fel. Ide tartoznak azok a „házon belüli”
költségek is, melyeket a devizaügyletekben érintett vállalatok az ezen
ügyletek miatt szükséges külön adminisztráció és kockázatkezelés miatt
kénytelenek viselni [Horváth Á., Szalai Z. (1997)]. Az átváltási költségek a
háztartások és vállalatok számára költségeket, a bankok számára viszont
bevételt jelentenek. Az átváltási költségek megszűnése azonban nem
egyszerű jövedelemátcsoportosítást jelent a bankszektortól a vállalatok és
háztartások

felé,

hiszen

a

pénzváltási

tevékenység

egy

részének

megszűnésével felszabadulnak olyan termelő erőforrások, melyek eddig
lényegében egy adminisztratív korlátozás (saját valuta használata) által
voltak lekötve. Ez az erőforrás-újraelosztás a GDP magasabb növekedési
ütemét fogja okozni (MNBb 2008).
A közös valuta a külkereskedelem bővülésén keresztül is emelheti a magyar
gazdaság növekedési ütemét. A közös valuta külkereskedelem-bővítő hatása
mögötti érvek az árfolyam-ingadozás, illetve a különböző valuták
külkereskedelmi fizetésekben való használatának tranzakciós átváltási
költsége, mint kereskedelmet akadályozó tényezők megszűnésére épülnek. A
bővülő külkereskedelem növekedésélénkítő hatását pedig a technológiai
transzfer, a szaktudás átvétele, a növekvő verseny és egyéb, a nagyobb
külkereskedelemből származó, a növekedésre pozitív hatást gyakorló
tényezők magyarázzák.
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Az önálló monetáris és árfolyam-politika elvesztését az euro bevezetésének
– nehezen számszerűsíthető – költségei közé sorolhatjuk. Az árfolyampolitika eszközei elvben alkalmasak az országspecifikus sokkok kezelésére.
Magyarország esetében azonban erről a gazdaságpolitikai eszközről való
lemondás nem jár komoly veszteséggel [Csajbók A. – Csermely Á.(2003)].
Ennek oka egyrészt az, hogy mivel Magyarország külkereskedelme mélyen
integrált az euroövezetbe, termelési szerkezete pedig kellően sokoldalú, az
euroövezetet és Magyarországot a többi euroövezeti tagállamtól lényegesen
eltérően érintő, úgynevezett aszimmetrikus sokkok valószínűsége csekély.
Aszimmetrikus sokkokat okozhat a feltörekvő országokat övező bizalom
ingadozása is, ezt azonban általában éppen a saját valuták fenntartása hívja
életre. (Mint az látható volt a 2008-as magyarországi árfolyamválság idején
is.) Az euro bevezetésével az ilyen „fertőződés” típusú sokkok lehetősége
kizárttá válik. A másik ok, hogy a nominális árfolyam leértékelődései a
magyar tapasztalatok szerint rendkívül gyorsan megjelennek a hazai
árakban. Így a versenyképességi szempontból releváns reálárfolyam
befolyásolása egyébként is csak korlátozottan áll a gazdaság-politika
rendelkezésére [Fölsz, A. (1998)]. Természetesen az euro bevezetése után
sem lehet teljesen kizárni aszimmetrikus sokkok előfordulását. Ezek
kisimítása azonban a sokk által érintett, hitelképes piaci szereplők számára a
közös valuta bevezetése után jóval egyszerűbb [Gáspár, P., Várhegyi, É.:
(1999)].
A saját valuta fenntartása esetén az állam a pénzkibocsátásból eredő, ún.
seigniorage bevételhez jut. A monetáris unióban való részvétellel ez a
bevétel értelemszerűen a nemzeti jegybanktól átkerül a KBER-hez,
(Központi Bankok Európai Rendszere) és csak onnan kerül visszaosztásra az
euroövezeti tagállamok számára előre meghatározott szabályok alapján
[Horváth Á., Szalai Z. (1997)]. Ezek a szabályok az adott tagállam
11

lakosságát

és

gazdasági

teljesítményét

veszik

figyelembe.

A

nemzetgazdasági szintű nettó seigniorage veszteség számításakor ezt a
várható visszaosztott jövedelmet kell összevetni azzal a bevétellel, amit
ugyanolyan gazdasági növekedési és inflációs teljesítmény (azaz ugyanolyan
arányú pénzkibocsátás) mellett – a saját valuta fenntartása esetén realizálna
az állam.
Többféle számszerűsíthető költsége is van az integrációnak. Ezek egyrészt az
euróra való átállásból adódó technikai költségek, amelyek függetlenek a
belépés időpontjától. Sokkal inkább érdekesek a kritériumok betartásából
fakadó többletkiadások, itt elsősorban az infláció okozhat egy felzárkózó
ország számára gondokat (MNBc 2008). Egy elkötelezett inflációellenes
gazdaságpolitika

következménye

lehet

a

potenciálisnál

alacsonyabb

gazdasági növekedés, ami a Balassa-Samuelson hatásra vezethető vissza.
Mégis, ha egy pillantást vetünk a felzárkózó országokra (és elsősorban
hazánkra), akkor belátható, hogy a kritériumok betartásából fakadó
lehetséges

költségek

messze

elmaradnak

az

előnyök

mögött.

A

dolgozatomban tehát az eurobevezetésen nem elsősorban a közös valutára
való átállást, a kritériumok betartását, hanem a fejlett országokhoz való
sikeres felzárkózási folyamat végeredményét értem (MNBd 2009).
Amennyiben tehát elméleti szempontból tisztázott, hogy az euro bevezetése
hasznos a gazdaság számára, akkor érdemes megvizsgálni, hogy a
folyamatot miként befolyásolja a rejtett gazdaság elterjedtsége. Ehhez
azonban ismerni kell a téma elméleti hátterét. Erről szól a következő fejezet.
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2.2 A rejtett gazdaság irodalmi háttere
A rejtett gazdaság készpénzkereslete közvetlenül nem ragadható meg, a
jelenség mozgatórugóinak feltárásához becslésekre van szükség. Első
lépésben azonban meg kell határozni, hogy egyáltalán mit értünk rejtett
gazdaság alatt.
A szektor megítélése ellentmondásos: egyesek szerint a legtisztább verseny,
a leghatékonyabb gazdasági folyamatok itt figyelhetők meg, míg mások az
erkölcsi normák sérülését, és az állam fennhatóságának a megkérdőjelezését
látják benne. Az informális gazdaság elemzése rendkívül nehéz feladat,
mivel gyakran különböző közgazdászok mást-mást értenek alatta. Ráadásul
ez a gazdasági szegmens közvetlenül nem megfigyelhető, sőt a rejtett
gazdasági

szereplők

mindent

megtesznek

annak

érdekében,

hogy

tevékenységüket elrejtsék a vizsgálódó szemek elől.

2.2.1 A rejtett gazdaság definiálása
Mivel az informális gazdaság számos különböző tevékenységet foglal
magában,

nehéz

formális

definíciót

találni.

A

rejtett

gazdasági

tevékenységekhez soroljuk például a háztartások által saját célra előállított
termékek és szolgáltatások termelését és cseréjét, a kevésbé szigorú
társadalmi megítélés alá eső be nem jelentett munkát, illetve egyéb illegális
tevékenykedést, a bűnügyi gazdasági tevékenységet [Sisak, B. (2007)].
Formálisan az 1. ábra mutatja be a teljes gazdaság felosztását regisztrálható
és nem regisztrálható részre, ezáltal definiálhatóvá válik a nem regisztrált
gazdaság és annak altípusai. Legelső lépésként a nemzetgazdaságot két
részre osztjuk (duális gazdaság), a hivatalos és a nem regisztrált gazdaságra.
A statisztikailag mérhető kibocsátás egyenlő a hivatalos gazdaság
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teljesítményével, pár kisebb korrekciótól eltekintve 2 [Giles 1999]. A
hivatalos gazdaság két részre bontható, magán és állami szektorra. Ezekben a
szektorokban az árukat és szolgáltatásokat a vállalatok, az állam és a
háztartások termelik, majd azokat az állam által felügyelt piacokon adják el a
törvények tiszteletben tartása, állami nyilvántartás és adóztatás mellett
[Schneider

(2004)].

A

nem

hivatalos

gazdaság

minden

olyan

magángazdasági termelést magában foglal, ami nem szerepel a bruttó
nemzeti termékben, bár hozzáadott értékkel bír a gazdaság teljesítményéhez.
A nem regisztrált gazdaság tehát minden olyan termék és szolgáltatás
termelését tartalmazza, melyet rendes körülmények között be kellene
számítani a nemzetgazdasági termelésbe, de különböző okok miatt ez nem
lehetséges [Pommerehne, Kirchgässner (1994)].
1. ábra. A nemzetgazdaság duális szerkezete

Forrás: Schneider 2004 p. 8.

Alapvetően a nem regisztrált gazdaság kialakulásának három oka van.
1. Az áru, szolgáltatás termelője szándékosan nem regisztráltatja
tevékenységét, mivel az nem a piaci tranzakción keresztül valósul
meg.

2

A KSH becsléseket végez a kábítószer-kereskedelemre és prostitúcióra vonatkozóan, ami
így a publikált GDP része.
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2. Statisztikai módszertani illetve gyakorlati problémák miatt nem lehet
a tranzakciókat megfigyelni.
3. A hozzáadott értéket eltitkolják.
A nem piaci termelés is egyéni szükségletek kielégítésére irányul nem
pénzügyi tranzakciókon keresztül. A nemzeti jövedelmi elszámolási
konvenciók alapján (National Income Account Convention) a nem piaci
tevékenység ezen kívül tartalmazza a nem kormányzati szervezetek önkéntes
tevékenységét, mint például a kölcsönös segítséget. Ennek megfelelően ez a
fajta gazdasági aktivitás nemcsak egyéni háztartások termelését, hanem
minden olyan szolgáltatást magában foglal, amit nem a piacokon keresztül
kínálnak. Ez a szektor az elszámolási konvenciók alapján expliciten ki van
zárva a jövedelmi elszámolásból, vagyis nem része a GDP-nek.
Ezzel szemben az informális gazdasági termelés a nemzeti jövedelmi
elszámolási konvenciók alapján a teljes gazdasági termelés része. Ennek
indoka, hogy a rejtett gazdasági tevékenység a piacon, jellemzően pénzügy
tranzakciókon keresztül valósul meg az állam hatósági felügyeletét
kikerülve.
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1. táblázat. A nem regisztrált gazdaság alcsoportjai különböző szempontok
szerint
Szektor
Háztartások

Informális
tevékenységet végzők

Nem
szabálykövető
tevékenységet
végzők

Bűnügyi
tevékenységet
végzők

Termelés/
elosztás

legális

Legális

Illegális

Illegális

Piaci
tranzakciók

Nincs

Van

Van

Van

Áruk szolgáltatások

legális

Legális

Legális

Illegális

Kritérium

NIAC
konvenciók
szerint

Példák

nem piaci szektor (legális)

házi mezőgazdasági termék
barter kereskedelme

Kölcsönös
segítség

rejtett gazdaság (illegális)
jogellenes
munkavállalás
-adóelkerülés
miatt
-kereskedelmi
szabályok miatt

-lopott árukkal
való kereskedés
-tiltott
szerencsejáték csempészet
-drog

Forrás: Schneider 2004 p. 11

A nem regisztrált gazdaság szereplőit négy alcsoportra lehet felosztani: a
háztartások, az informális segítséget nyújtók, a legális termékeket
jogellenesen előállítók, és az illegális termékeket előállítók csoportjaira. Az
ábra alapján a vizsgálódásom ez utóbbi két kategóriára szűkítem, mivel ezek
tartalmazzák a gazdaságpolitikai szempontból kritikus be nem jelentett
munkát alkalmazó szektort.
Fontos hangsúlyozni, hogy a tisztán adóelkerülés céljából megvalósuló
pénzügyi

tranzakciók

(pl.:

offshore

cégeken

keresztül

történő

adóoptimalizáció) nem tartozik az informális gazdaság fogalmába. Lippert és
Walker (1997) a következőképpen definiálja a különbséget: „A rejtett
gazdasági tevékenység mindig termékek és szolgáltatások kínálatára irányul,
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amit munka, gazdasági vezetés és tőke segítségével állítanak elő. Ezzel
szemben a tiszta adóelkerülés pénzügyi tranzakció eredménye, amit azzal a
céllal visznek véghez, hogy jövedelmet (például tőkejövedelmet) rejtsenek
el.” A pénzügyi adóelkerülés a fiskális politika szempontjából kiemelkedő
jelentőségű, ami azonban nem tartozik a rejtett gazdaság kérdéskörébe.
Az így definiált rejtett gazdaság az illegális termelésen túl szélesebb
értelemben tartalmaz minden olyan nem bejelentett jövedelmet, melyet
legális áruk és szolgáltatások termeléséből szereztek. Ezek a jövedelmek
általánosságban adóztatandók lennének, csak valamilyen ok miatt nem
jelentik be őket.
A dolgozatban a rejtett gazdaság egy szűkebb rétegével foglalkozom, csak
azt a termelést veszem figyelembe, ami a piaci pénzügyi tranzakció
bevonásával jött létre. Ennek oka egyrészt, hogy a barter kereskedelemből
származó profit a jövedelem-elszámolási konvencióknak nem része,
másrészt

a

barterkereskedelem

a

pénzügyi

adatok

alapján

nem

megfigyelhető.
A disszertációban tehát a nem hivatalos gazdaság be nem jelentett
foglalkoztatást megvalósító rejtett gazdaság azon részével foglalkozom, ahol
a gazdasági tranzakciók pénzügyi közvetítő rendszeren keresztül történnek.
A dolgozatban azt vizsgálom, hogy ezek az informális tranzakciók valóban
készpénzzel történnek-e (1. és 2. táblázat).
Széles körben elterjedt anekdotikus információk alapján az informális
gazdaság szereplői igyekeznek mind teljesebb mértékben készpénzt
használni, mivel a készpénzzel végzett tranzakciók könnyebben elrejthetők a
hatóságok figyelő szemei elől. Ezt az elgondolást követve vonta ki például
1969-ben Nixon elnök a készpénzforgalomból az 500 dolláros bankjegyet,
amivel

feltételezhetően

megnehezítette

az

illegális

tranzakciók
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lebonyolítását. Azóta a 100 dolláros a legnagyobb címlet az USA-ban. Ezzel
szemben az Európai Központi Bank az 500 eurós bankjegyet is bevezette,
mely lépést számos szakember, például Kenneth Rogoff (1998) is kritizált.
Mindemellett a készpénzforgalom és a rejtett gazdaság közötti kapcsolat
megalapozottsága közgazdasági elméleti szempontból nem egyértelmű.
2. táblázat Pénzügyi tranzakciók a rejtett gazdaságban
Monetáris tranzakció

Illegális

Barterkereskedelem (lopott áru,
Lopott áru, kábítószer kereskedelem,
kábítószer) Saját használatra
prostitúció, csalás, szerencsejáték
lopott áru és kábítószer
Adóelkerülés

Legális

Nem monetáris tranzakció

Adómérséklés

Adóelkerülés

Adómérséklés

Nem
jelentett
jövedelem
magánfoglalkoztatás
Legális áruk és
ból, egyéb fizetés, Egyéb
legális
szolgáltatások Kölcsönös
jövedelem,
adókedvezmények,
barter
segítség
eszközök
nem juttatások
kereskedelme
jelentett munkából.
(legális áru, szolg.
előállítása során)

Forrás: Schneider (2000)

Az így definiált rejtett gazdaság az illegális termelésen túl szélesebb
értelemben tartalmaz minden olyan nem bejelentett jövedelmet, melyet
legális áruk és szolgáltatások termeléséből szereztek. (2. táblázat) Ez utóbbi
jövedelmek általánosságban adóztatandók lennének, csak valamilyen ok
miatt, például az optimális szintnél magasabb adóteher következtében
eltitkolják a rejtett gazdaság szereplői.

18

2.2.2 A rejtett gazdaság kialakulásának indokai
A legtöbb tanulmányban az adót és társadalombiztosítási hozzájárulást
nevezik meg mint a legfőbb bűnöst, ha az informális gazdaság
növekedéséről van szó. Feltételezve, hogy a kivetett adó változása
befolyásolja a munkavállalók munkakínálatát, a növekvő adók az informális
gazdaság felé terelik a munkavállalókat. Az adóterhelés miatt fellépő torzítás
a gazdaságpolitikusok egyik legnagyobb gondja. Minél nagyobb a teljes
munkaerő költség és az adók után megmaradó jövedelem között a
különbség, annál nagyobb az ösztönző erő a rejtett gazdaságban való
munkavállalásra [Belyó, P. (2008b)].
Megjegyzendő azonban, hogy a nagy adóreformok és adócsökkentések nem
feltétlen mérséklik a rejtett gazdaság méretét: sokkal inkább stabilizálják az
adott szintet. Számos tanulmányban sikerült pozitív kapcsolatot kimutatni az
informális gazdaság mérete és az adóterhelés növekedése között, de az
adócsökkentés esetén a kapcsolat inszignifikáns maradt. (Ausztriai
adóreform: Schneider 2000, Giles 1999).
A másik fontos kiváltó oka lehet a rejtett gazdaság növekedésének a
szabályozási környezet bonyolultsága [Lackó, (2009)]. Elsősorban a
munkaerőpiaci követelmények, a kereskedelmi korlátok, a külföldiek
munkavállalásának korlátozása lehetnek a rejtett gazdaság növekedésének fő
faktorai. Johnson, Kaufman és Zoido-Lobatón szignifikáns pozitív
kapcsolatot mutatatott ki a munkaerőpiaci korlátozások és az informális
gazdaság között, de a német gazdaságra vonatkozóan is készült hasonló
tanulmány, megegyező eredménnyel (Deregulation Comission 1990/91). A
szabályozások bonyolultsága ugyanis a munkaerőköltségek emelkedéséhez
vezethet, ami bár átterhelhető a munkavállalóra, ezzel együtt ösztönzőt jelent
a rejtett gazdaságban való foglalkoztatásra.
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A rejtett gazdaság kiterjedtségének oka lehet a közszféra mérete. (Lackó,
2001). A túlburjánzó közigazgatás csak magas adók révén tarható fenn,
aminek eredményeként egyre többen próbálnak kibújni az adófizetési
kötelezettség alól. (Főleg abban az esetben, ha magángazdasági szereplők
nem látják a közszférára elköltött adók racionalitását.) Ha erre a jelenségre
adott válasz az adók újbóli emelése, akkor mindez ismét az informális
gazdaság felé terelheti az elégedetlen munkavállalókat, de a foglalkoztatókat
is az adóelkerülésre ösztönzi.
Talán a legfontosabb oka az informális gazdaság növekedésének az
adómorál gyengesége. Az alacsony adómorál nehezen javítható, ezért rövid
távon mindenképpen gazdaságpolitikai adottságnak kell tekinteni. Az
adómorál fejlesztésének eszköze lehet az ellenőrzések gyakoriságának, a
hiányosságok következményeinek szigorítása, az adótudatosság növelése.

2.3. A rejtett gazdaság mérete
A rejtett gazdaság közvetlenül nem mérhető, a méretének becslése több
módszer is létezik. A leggyakrabban alkalmazott a közvetlen megfigyelés,
amikor kérdőíves felmérés alapján következtetnek a rejtett tranzakciókra. Ezt
a metódust számos országban alkalmazzák, így Dániában, Németországban,
Ausztriában [Schneider 2000]. A módszer gyengesége, hogy nagyban függ a
válaszadó hajlandóságától, hogy mennyire tud vagy képes igazat mondani.
Előnye, hogy részletes adatokat szolgáltathat az informális gazdaság
szerkezetéről, azonban az eredmények rendkívül érzékenyek lehetnek a
kérdésfeltevés módjára. A rejtett gazdaság méretére lehet következtetni az
adóhatósághoz beérkezett és bevallott jövedelmek, és a későbbi ellenőrzések
során ténylegesen felmért jövedelem különbségeiből. Mivel az adóhatósági
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ellenőrzéseket nem elsősorban a feketegazdaság méretének becsléséhez
hajtják végre, ezért a kiválasztott minta nem reprezentatív, ennek
megfelelően az eredmények torzítottak lehetnek. Az informális gazdaság
méretére becslésekkel is lehet következtetni. A tranzakciós módszert Feige
fejlesztette ki [Feige (1996)]. Azon a feltételezésen alapszik az elmélete,
hogy időben konstans kapcsolat van a GDP és a tranzakciók között. A
pénzkereslet szemlélet, az előző módszerhez hasonlóan a pénzt helyezi a
rejtett gazdaság mérhetőségének a gyújtópontjába. A módszer kifejlesztője
Cagan (1958), aki 1919 és 1955 közötti adatokra becsülte az adóterhelés és a
pénzkereslet közötti korrelációt. A magyarországi rejtett gazdaság becslését
Lackó (2001) végezte el az elektromos áram iránti kereslet alapján, a
pénzkereslethez hasonlóan idősoros elemzéssel. A szemléletmód számos
feltételezése az előző metódusokhoz hasonlóan torzított eredményre
vezethet, mivel nem minden rejtett gazdasági szereplő használ elektromos
áramot a tevékenységéhez. További hátránya a megközelítésnek, hogy az idő
előrehaladtával a technológiai feltételek javulnak, ami hatással lehet az
elektromos áram kínálatra és keresletre is.
A rejtett gazdaság az Egyesült Államokban a legalacsonyabb, itt a GDP
csupán 8-9%-ára becsülik, a nyugat-európai országokban körülbelül 15%-ot
ér el, míg Csehországban és Szlovákiában 20%-ra tehető. Magyarországon
az informális (rejtett) gazdaság körülbelül a teljes bruttó hazai termelés
negyedére tehető [Belyó, P. (2008a)]. Az arány a kilencvenes évek elején
emelkedett, aztán az elmúlt évtizedben folyamatosan csökkent. Az
ECOSTAT felmérése alapján az adóelkerülés a legfontosabb motiváció az
informális gazdaságban való tevékenységre. Emellett a mindennapi
korrupció (hálapénz) is komoly problémát jelent. Érdekes jelenség, hogy ez
utóbbit a válaszadók 50%-a elfogadhatónak tartja.
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Ezt megerősítette egy, a KTI által publikált tanulmány [Semjén, Tóth
(2004)], mely megállapította, hogy a nagyvállalati körben jelentősen
csökkent 1996 és 2001 között az informális tevékenységek súlya:
mérséklődött a számla nélküli értékesítés mind a megkérdezett cégek
üzletfelei, mind azok versenytársai körében. A szerzők egyértelmű
összefüggést mutattak ki az adómorál javulása és az adórendszer
egyszerűsödése, átláthatóbbá válása között. A rejtett gazdaság mérete
hazánkban azonban még így is túlságosan nagynak mondható, aminek
negatív jóléti következményei vannak.
A következő fejezetben áttekintem, milyen hatásai vannak a kiterjedt
informális gazdaságnak, és ezek hogyan függnek össze a gazdasági
felzárkózással.

2.4. A rejtett gazdaság hatása a konvergencia folyamatra
Általában, ha a jóléti közgazdaságtan témájában valamilyen hatás
következményeit vizsgáljuk, akkor a jólét mérésére valamilyen indikátor
kiválasztása szükséges. A következményeknek az indikátorra tett hatásait
felbonthatjuk allokációs, disztribúciós és stabilizációs hatásokra.
Az allokációs cél a véges erőforrások optimális felhasználása. A disztribúció
témaköre olyan kérdésekre keresi a választ, mint ki profitál a be nem
jelentett munkából, nőtt vagy csökkent az emberek egyenlő esélye a
boldogulásra. A stabilizációs hatások a növekedésre, üzleti ciklusra, a
foglalkoztatásra vonatkoznak.
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2.4.1. A rejtett gazdaság allokációs hatásai
A rejtett gazdaság kialakulásának általában nem hatékony erőforrásfelhasználás a következménye. Az információk beszerzése és megtartása az
be nem jelentett gazdasági tevékenység során rendkívül költséges. Ráadásul
az állam mindent megtesz, hogy ezeket a tranzakciós költségeket magasan
tartsa, vagy tovább emelje az ellenőrzéseken, bírságokon keresztül.
A magas költségek miatt jelentkező jóléti veszteséget egy optimálisabb,
szélesebb körben elfogadott adórendszer kialakításával lehet csökkenteni,
ami kevésbé torzítja az allokációs döntéseket. Ebben az esetben a valamilyen
szinten továbbra is létező rejtett gazdasági tranzakciós költségeket az
informális

gazdasági

termelés

révén

magasabb

hozzáadott

érték

kompenzálja, aminek eredménye a magasabb jólét lehet. A büntetések
emelése, illetve az ellenőrzés szigorítása nem megfelelő módszer a be nem
jelentett munka csökkentésére, mivel a szigorított ellenőrzések mellett sem
éri el a büntetés várható értéke a be nem jelentett munkából származó
hasznot [Bíró, Vincze (2009)].
Az informális gazdaság további negatív allokációs hatása az optimális
szerkezettől eltérő gazdasági termelés, és ennek következményeként a
mérsékeltebb gazdasági növekedés. A hivatalos gazdasági szereplőket éri az
adóterhelés túlnyomó része és a szabályok betartásának költségei, míg a
rejtett gazdaság szereplői ezeket el tudják kerülni. Ennek eredményeképpen
a tőke relatíve olcsóbb a hivatalos gazdaságban, mint a rejtettben, ezért a
hivatalos gazdasági vállalkozások gyorsabban felhasználják, mint az
kívánatos lenne. Emellett a munkaerő a hivatalos gazdaságban a kollektív
szerződések és az állami előírások miatt drágább, mint az informális
gazdaságban. Ennek megfelelően a rejtett gazdaság termelése túlságosan
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munkaerő intenzív. A gazdasági növekedés tehát ennek megfelelően
alacsonyabb, mintha a rejtett gazdaság nem létezne.
Az a tény, hogy növekvő rejtett gazdaság mellett kevesebb állami beruházást
lehet végrehajtani az adóelkerülés miatt kieső adóbevételek következtében,
szintén a gazdasági növekedés csökkenését eredményezheti. A nem
regisztrált munkavállalók nem tudják igénybe venni a közjavak bizonyos
típusait (pl.: társadalombiztosítás), ennek megfelelően ezek kereslete kisebb,
ebből fakadóan a gazdasági növekedés is alacsonyabb lehet. További negatív
hatása a rejtett gazdaságnak, hogy a be nem jelentett munkaerő az állam által
előállított más áruk és szolgáltatások (pl.: utak használata, egészségügyi
szolgáltatások) egy részét igénybe veszi, de nem fizet érte (potyautas
magatartás).
A be nem jelentett tevékenységeknek azonban pozitív allokációs hatása is
lehet. Például mivel a verseny ebben a szektorban erősebb, így a kereslet és
kínálat változására sokkal gyorsabban reagálnak az árak, mint a hivatalos
gazdaságban. Emellett a rejtett gazdaság növelheti a tényleges (hivatalos és
be nem jelentett) foglalkoztatottságot, számos szolgáltatás túlságosan drága
lenne a hivatalos gazdaságban, így azonban elérhetővé válik az informális
gazdaságon keresztül (pl.: cipész, autószerelő).
A torzított allokációs folyamatok a potenciálisnál alacsonyabb gazdasági
növekedést,

kieső

adóbevételt

jelentenek.

A

költségvetési

deficit

folyamatosan magas szintje nemcsak a költségvetési kritérium miatt
akadálya az euro bevezetésének. Az eladósodás növekedése következtében
az államadósság kamatfelárai is felfelé változnak, ami a deficit és az adósság
további növekedését okozza.
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2.4.2. A rejtett gazdaság disztribúciós hatásai
A gazdaság elsődleges allokációs mechanizmusai – a szociális piacgazdaság
szabályai szerint legalábbis – igazságtalanul osztják el a javakat. Ezért az
állam számos ponton avatkozik be a gazdaság jövedelemelosztásába, így a
progresszív adórendszer, valamint az adórendszer különböző kivételei, a
rászorultak részére adott

transzferek,

egyéb beruházási támogatási

rendszerek, a közoktatási politika, honvédelem, egészségügy, stb. mind az
újraelosztás egy részét jelentik. A rendszer bonyolultsága miatt nehéz
elkülöníteni az elosztási rendszer nyerteseit és veszteseit. A gazdaság majd
minden szereplője egyénileg próbálja kivonni magát a jövedelemelvonásokból, és maximalizálni a kapott transzfereket.
A rejtett gazdasági foglalkoztatottság, a be nem jelentett jövedelem
lehetőséget teremt arra, hogy egy adott gazdasági szereplőtől a lehető
legkisebb mértékben kerüljön elvonásra jövedelem, viszont mind nagyobb
mértékben részesüljön egyes jövedelemjuttatásban. A be nem jelentett
jövedelemmel rendelkezők ennek megfelelően potyautasként vesznek részt
az újraelosztási rendszerben.
Az állam tehát pazarló módon, nem hatékonyan kényszerül elosztani a
javakat,

ami

az

allokációs

problémához

hasonlóan

potenciálisnál

alacsonyabb növekedéshez vezet.
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2.4.3. A rejtett gazdaság stabilizációs hatásai
A megfelelő gazdaságpolitikai döntésekhez megbízható adatokra van
szükség. A rejtett gazdaság azonban torzítja a gazdaságról alkotott képet,
ezért a gazdaságpolitikának a várttól eltérő következményei lehetnek. A
rejtett gazdaság számos területen negatívan befolyásolhatja a gazdaságról
alkotott képet.
A gazdasági növekedés félrebecslése, ami elsősorban akkor lehet
problémás, ha az informális gazdaság szignifikánsan gyorsabban vagy
lassabban nő, mint a hivatalos. Az eurobevezetés szempontjából mindkét
eset problémás.
Szisztematikusan túl magas inflációs ráta számítása, ha feltételezzük,
hogy a rejtett gazdaság árai alacsonyabbak. Az informális gazdaság tehát
torzítja az inflációs folyamatokat, a hivatalos gazdaság árai az
optimálistól eltérőek lehetnek, mert a verseny egy része nem a legális
gazdaságban zajlik.
Túl magas munkanélküliségi ráta számítása, mivel a rejtett gazdaságban
való foglalkoztatottság nem mérhető. Bár a foglalkoztatottság nem része
a kritériumoknak, a hivatalos gazdaságban foglalkoztatottak alacsonyabb
szintje mérsékeltebb mért gazdasági növekedést, vagyis lassabb
felzárkózást jelent.
Az informális gazdaság ezek mellett fontos, pozitív szerepet játszhat a
gazdasági növekedés ciklikusságának a tompításában. A hivatalos gazdaság
visszaesése a rejtett gazdaságba kényszeríthet számos munkavállalót, így a
rejtett gazdaság munkaerőpiaca egyfajta pufferként szolgálhat – kisimítva a
jövedelmek időbeli ciklikusságát. A rejtett gazdaság annál fontosabb
szerepet tölt be az egész nemzetgazdaságon belül, minél kevésbé rugalmasan
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tud reagálni a hivatalos gazdaság a különböző külső sokkokra. A
túlszabályozott hivatalos gazdaság mellett egyre növekvő jelentőségű rejtett
gazdaság léte végül arra kényszerítheti a döntéshozókat, hogy számottevő
deregulációt hajtsanak végre, ami szintén egyfajta pozitív stabilizációs
effektus [Krekó, J., P. Kiss, G. (2007)].
A fentiekből látható, hogy a rejtett gazdasági aktivitás elsősorban a hivatalos
gazdasági élet problémáira adott egyfajta negatív reflexió. A gazdaság
peremére szorult szereplők az informális gazdasági aktivitáson keresztül
fejezik ki ellenvéleményüket a hivatalos gazdasággal szemben. A rejtett
gazdaság teljes mértékben nem megszüntethető, a túlságosan kiterjedt rejtett
gazdaság azonban számos problémát vethet fel. Ezeket nem csupán tüneti
szinten (bírság, ellenőrzés erősítése), hanem a gazdasági rendszer strukturális
reformjaival lehet és érdemes kezelni [Bíró, Vincze (2009)].
Meg kell azonban jegyezni, hogy az informális gazdaság problémáira nem
jelent megoldást a feltétel nélküli piacosítás. Az állami feladatok piaci
kiszervezése

(pl.:

outsourcing,

PPP)

magyarországi

gyakorlatban

ellentmondásos eredményre vezettek. Az Állami Számvevőszék 2006-os
értékelésében

kifejtette,

hogy

a

legfőbb

cél,

a

hatékonyság

és

költségtakarékosság érvényesülése sem érhető tetten ezekben az esetekben.
Az

állam

viszont

mindegyiknél

abszolút

profitgaranciát

adott

a

magántőkének [Báger (2006)].
A rejtett gazdasági aktivitás egyik tünete az elterjedt készpénzhasználat. A
továbbiakban a készpénzkereslet alapfogalmainak tisztázását végzem el.
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2.5. A készpénzkereslet definiálása és tényezői
A készpénzállományt a gazdasági szereplők kereslete határozza meg, a
jegybank aktívan nem befolyásolja a változást [Komáromi A. (2007)]. A
jegybankon kívüli gazdasági szereplők (kereskedelmi hitelintézetek,
vállalkozások, állami intézmények, háztartások) által tartott bankjegyek és
érmék összessége a forgalomban lévő készpénzállomány. A háztartások, a
vállalkozások és az állami intézmények készpénzigényét a hitelintézetek
szolgálják ki, akik a jegybankon keresztül jutnak a gazdasági szereplők
keresletének megfelelő mennyiségű készpénzhez. A készpénzállomány
túlnyomó része a háztartások birtokában van, a vállalkozások és az állami
intézmények csupán annyi készpénzzel rendelkeznek, ami a működésükhöz
feltétlenül szükséges. A hitelintézetek készpénztartását a bankjegy- és
érmelogisztikai tevékenységük határozza meg. A bankok saját célra nem
tartanak készpénzt, a birtokukban lévő állományt kizárólag a többi szektor
kereslete határozza meg.
A bankok alapvető érdeke, hogy ügyfeleiket el tudják készpénzzel látni. A
hitelintézeteknek ezért a napi működésük során előrejelzik a várható
ügyfeleik

készpénzigényét,

úgy,

hogy

a

tulajdonukban

lévő

készpénzállomány minimális legyen. A hitelintézetek ugyanis igyekeznek
minél kevesebb készpénzt tartani, hogy a lehető legkisebbre szorítsák a
készpénztartásból adódó kamatveszteséget. Ezért az utóbbi években a
hitelintézetek

a

készpénzlogisztikai

tevékenységüket

professzionális

szolgáltatókhoz szervezték ki.
A ténylegesen aktívan forgó készpénzállománynak ezért a bankrendszeren
kívül található bankjegyek és érmék összességét lehet csak nevezni. A
készpénzkeresletet tehát valójában a háztartások, a nem pénzügyi vállalati és
az állami szektor határozza meg.
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A készpénztartás több motívumra vezethető vissza: egyrészt biztosítja a napi
áru-

és

szolgáltatásforgalom

lebonyolításához

szükséges

monetáris

feltételeket, másrészt a gazdasági szereplők megtakarításaikat is tarthatják
készpénzben [Sisak (2005)]. Az elsőt tranzakciós, a másodikat vagyontartási
céllal megvalósuló készpénzkeresletnek nevezzük. A gazdasági szereplők
azonban óvatossági szempontok alapján is tarthatnak bankjegyeket, hiszen a
készpénz – alacsony inflációs környezetben – megfelelően értéktartó
rövidtávú, előre nem látható kiadásokra fordított megtakarítások képzésére.
A reálgazdasági változók és pénzmennyiségek közti kapcsolatot a
mennyiségi pénzelmélet alapozta meg. Fisher (1909) által kidolgozott
mennyiségi egyenlet (1) alapján, a pénzmennyiség és a tranzakciók értéke
között a kapcsolatot egy konstans: a pénz forgási sebessége teremti meg.
Fisher mennyiségi egyenlete a következő:

M V

P T,

(1)

ahol
M = pénzkínálat,
V = pénz forgási sebessége,
P = tranzakciók árszintje
T = tranzakciók volumene,

Az összes tranzakció értéke ( P T ) aminek a reálkibocsátás és az
árszínvonal szorzata ( P Y ) jó közelítése.
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A fentiek alapján attól függően, hogy a készpénzigény tranzakcióra, vagy
vagyontartásra

irányul,

esetleg

óvatossági

motívum

okozza,

a

készpénzkereslet tényezői az alábbiak lehetnek [Odorán-Sisak (2008)].
Nominális jövedelem. A kibocsátás és az árak növekedése miatt egyre
több készpénzes vásárlásra lehet szükség, ami növeli a tranzakciós
készpénzkeresletet.

A

jövedelem

növekedése

megemelheti

a

megtakarítások szintjét, ami a készpénz vagyontartási szerepére hathat
pozitívan. Azonban az árak emelkedése a készpénztartás növekedő
alternatívaköltségén keresztül negatívan befolyásolhatja a készpénzben
történő vagyontartást.
Alternatívaköltség. A készpénzben tartott megtakarítás költsége az a
kamat, amelyet akkor kapnánk, ha a megtakarított összeget kamatozó
eszközbe fektetnénk be. Inflációs környezetben a készpénztartás költsége
a pénz vásárlóértékének csökkenésében is megjelenik, mely ellen a
készpénzünk

elköltésével,

befektetésével

tudunk

készpénztartást

illetve

védekezni.

relatíve

kamatozó
Csökkenő

kedvezőbbé

teszi,

eszközbe

történő

alternatívaköltség
ezért

a

a

készpénz

vagyontartással összefüggő keresletére pozitívan hathat, míg a növekvő
költségek ezzel ellenkező eredményre vezethetnek.
Fizetések

technikai

fejlettsége.

A

szolgáltatás

és

áruforgalom

lebonyolítása egyre kevésbé történik készpénzzel, ahogy egyre többféle
és

könnyebben

felhasználható

alternatív

fizetési

lehetőség

áll

rendelkezésre. A készpénzhelyettesítő fizetési eszközök használatának
elterjedése negatívan hat a készpénzkeresletre. A készpénzkeresleti
modellekben a bankjegyek forgási sebességét többek között a fizetések
technikai fejlődése határozza meg.
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Külső kereslet. A tartalékvaluta szerepet betöltő eszközökre jelentős
külső kereslet is megjelenik. A dollár, az euro, a jen olyan valuták,
melyeket más országok állampolgárai is tartanak általában vagyontartási,
de előfordul, hogy tranzakciós célból. A dolgozatban vizsgált országok
esetén azonban nem beszélhetünk komoly külső keresletről, ezért ezzel a
tényezővel a vizsgálódásaim során nem foglalkozom.
Rejtett gazdaság. A készpénz útja nehezen nyomon-követhető, ezért a
bankjegyek

legmegfelelőbb

eszközök

az

illegális

tranzakciók

lebonyolítására. A készpénzes vásárláskor – szemben az elektronikus
fizetésekkel – az eladó és a vásárló is anonim maradhat, ezért joggal
feltételezhető, hogy a rejtett gazdasági tranzakciók zöme készpénzben
történik. Az informális gazdaságban való tevékenység növekedése ezért
mind a vagyontartással, mind a tranzakciós motívummal magyarázható
készpénzkeresletre pozitívan hathat.
A fentiekből is kitűnik, hogy bizonyos tényezők hatására a tranzakciós és
vagyontartási

célú

készpénzállomány

eltérően

változhat.

Ezért

közgazdaságilag indokolt a készpénzállomány szétválasztása. A dolgozatban
statisztikai ökonometria becslések segítségével kísérletet teszünk e két
mennyiség szétválasztására és külön kezelésére.
Hasonlóképpen az óvatossági célú készpénztartás is csak becslések
segítségével ragadható meg. Ráadásul az óvatossági motívum nehezen
különböztethető meg a vagyontartási célú készpénztartástól. Ezért az
óvatossági motívummal magyarázható készpénzállományt a dolgozatban
valamilyen külső tényező hatására (jövedelmi várakozások hirtelen romlása,
gyors tőzsdei árfolyamesés) keletkező, átmeneti többlet készpénztartásként
definiálom. Az ökonometriai becsléseknél az ilyen hatásokat kiugró
értékként, vagy átmeneti hatásként azonosítjuk.

31

2.6.

A

rejtett

gazdaság

és

a

készpénz

kapcsolata

elméleti

megközelítésben
Az informális gazdaság készpénzkeresletével meglehetősen kevés elméleti
tanulmány foglalkozik, mivel maga a kérdésfeltevés az elméleti irodalom
eszközeivel nehezen megragadható. Az irodalom nagy része inkább
gyakorlati szempontból, az ökonometria eszközeivel nyúl a témához. Két
olyan elméleti cikket emelnék ki, mely a további vizsgálódásom
szempontjából releváns.
Finn tudósok (V. Kanniainen, J. Pääkkönen) a 2004-es cikkükben az
informális gazdaság morális hátterét kutatták. Egy matematikai eszközökkel
operáló modellt állítottak fel a rejtett gazdaság jóléti kihatásaira
vonatkozóan. A cikk két kérdést tesz fel:
1. Mi határozza meg a határmezsgyét a legális és illegális gazdaság
között?
2. A rejtett gazdaságban való tevékenységet miért nem tudják
megakadályozni a társadalmi erkölcsi felfogás?
A modell egy adott piac (iparág) jellemzőit kutatja.
A modell alapvető feltételezései a következezők. Bizonyos piacokra
(iparágakra) jobban jellemző, hogy az adók elkerülésének céljából az egyes
aktorok a tranzakciókat rejtett módon hajtják végre, főleg abban az esetben,
ha a kormányzat erősen adóbevétel-maximalizáló. Az ilyen kormányzati
magatartás ellenére is azonban a gazdasági szereplőket belső erkölcsi arra
ösztökéli, hogy elfogadják az öröklött társadalmi normákat és elítéljék a
normaszegőket. Az embereket érdekli mások véleménye, és önbecsülésük is
a legális gazdasági tevékenység felé hajtja őket. A cikkben az erkölcs egy
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hálózati jószág (minél többen tartják, annál értékesebb). A fogyasztási
lehetőségeket

nem tekintve, a cikkben a szereplők a társadalmi

elfogadottságot olyan társadalmi hálózat alapján értékelik, melyek azonos
értékek alapján működik. A deviánsakat a lebukás és a társadalmi
kitaszítottság kockázata is befolyásolja. A lebukáshoz egy valószínűség
rendelhető, annak figyelembevétele mellett, hogy az anonim tranzakciók
esetén az erkölcstelen aktorok utánozzák az erkölcsöseket. Az erkölcs
egyfajta társadalmi tőke, a modellben endogén módon határozódik meg:
azon emberek aránya, akik elkötelezték magukat az őszinte magatartás
mellett.
A deviáns aktorok potyautas magatartása magyarázhatja az illegális
tevékenységek társadalmi elutasítottságát. A közjavak finanszírozásától való
távolmaradás negatív fiskális hatást (fiskális negatív externália) gyakorol az
erkölcsös gazdasági szereplőkre.
Az eladó és vevő szempontjából az erkölcsös magatartás hatása a következő.
Ha a piaci magatartást a pozitív erkölcsi felfogás határozza meg, akkor a
legális vállalatok az erkölcsös emberek viselkedését beárazhatják a
termékeik árába. Más szemszögből azonban a legális piaci fogyasztóknak
lehetőségük van kilépni az illegális piacra. A helyzet eredménye egy implicit
zsarolási opció, amivel a fogyasztók lejjebb szoríthatják a legális termelő
árait.
A cikkben bemutatott modell eredményei a következők.
- Magas adóráta, alacsony lebukási költség, és alacsony relatív termelési
költségek mellett, az egyensúly alacsony legális és magas rejtett
gazdaság mellett alakul ki. A növekvő adók az erősödő adóelkerülési
hatáson keresztül fejtik ki hatásukat a rejtett gazdaságra. Emellett a
közjószág-kínálat származékos változása által kiváltott hatás növeli, vagy
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csökkenti az informális gazdaságot, attól függően, hogy egy egyensúlyi
állami

költségvetés

mellett

a

vállalatok

meg

tudják-e

tartani

profitabilitásukat. Kevesebb állami bevétel esetén ugyanis kisebb lesz a
közjavak kínálata (a vállalatok veszteségesek lesznek, ezáltal csökken az
állami bevétel), ami a legális szférában maradásra ösztönözheti a
vállalkozásokat, hiszen a közjószágokra szükség lehet.
- Az erkölcsi felfogás is befolyásolja a rejtett gazdasági tevékenységet. A
társadalom elutasítottsága mindenesetre csökken az informális gazdaság
méretének növekedésével, ami lehetővé teszi, hogy egyre több rejtett
tranzakció valósuljon meg.
- A rejtett gazdaság létének jóléti hatása egymással konfliktusban lévő
folyamatok eredője. Néhány hatás növeli a jólétet. A rejtett gazdaság léte
ugyanis befolyásolja a legális vállalatok árazási szokásait, emellett a
rejtett gazdaság bizonyos esetekben erősíti a legális piaci versenyt. Egy
erős versennyel jellemezhető ágazatban azonban az informális gazdaság
pozitív hatásai erősen korlátozottak.

Sőt, a piaci

eredményeként

hogy a

nehezen elképzelhető,

rejtett

megoldások
gazdasági

tevékenység kiterjedt lesz. Ennek oka egyrészt a fiskális negatív
externália, másrészt a szociális tőke eróziója.


A cikkben bemutatott modell bizonyította, hogy egy piaci
helyzetben negatív jóléti hatása van a közjavak optimálisnál
kisebb kínálatának.



A rejtett gazdaság ezentúl negatívan befolyásolja a társadalmi
kapcsolatokat, a szereplőket a saját és a többi aktor erkölcsi
felfogása arra ösztönzi, hogy legális tranzakciókban vegyenek
részt.
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- A modell alapján az erkölcsi felfogás, az illegális tranzakciók, a lebukás
veszélye és az adóráta releváns meghatározói a készpénzkeresletnek. A
cikk szerint az illegális tranzakciók fontos tényezői a készpénztartásnak,
annak ellenére, hogy hatékonyabb elektronikus fizetési eszközök állnak
rendelkezésre.
G. Camera (2001) konkrétan a készpénz és a készpénzmentes fizetések
összefüggéseit vizsgálta. A cikk célja, hogy megteremtse az elméleti hátteret
a készpénz használata és a rejtett gazdaság között. A cikkben leírt modellben
az aktorok szabadon választhatnak legális és illegális végtermék termelése
között, mielőtt a piacra lépnének. Miközben az egyes termékek hasonló
hasznosságot generálnak, a negatív externáliák viszont gátolják az illegális
termékek fogyasztását. A tranzakciókat vagy készpénz ellenében, vagy
költséges kereskedelmi közvetítésen keresztül lehet végrehajtani, aminél
nincs szükség pénzügyi közvetítésre. Ez a megoldás teszi lehetővé, hogy
modellezzék a készpénzmentes fizetési eszközök és készpénz versenyét. A
készpénzes tranzakciókat a kormány csak költségesen, és tökéletlenül tudja
monitorozni, mivel az illegális termékek elkobzásával összefüggő működés
drága. Míg a kereskedelmi közvetítő rendszer monitorizálása tökéletes és
költségmentes. A modell a kereséselmélet (search theory) véletlen párosítási
modell technikát alkalmazza.
A modell bizonyítja, hogy nagyobb készpénzállomány esetén nagyobb lehet
a rejtett gazdaság kiterjedtsége. Az elgondolás mögött az áll, hogy a
készpénz csökkenti a kereskedelmi súrlódásokat, ezáltal befolyásolja a
vásárlási és eladási képességeket. A rejtett tranzakciók magasabb bevétellel
járhatnak együtt, és megvalósulásukhoz szükség van a készpénzre. Egyúttal
a kormányzat gátolja az ilyen tevékenységet, ami viszont a legális
tevékenységet teszi jövedelmezőbbé. A legális aktorok készpénzmentes
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fizetést is alkalmazhatnak. Ebből fakadóan nagyobb készpénzállomány
növelheti az informális gazdaság jövedelmét, mivel ösztönzést adhat a rejtett
foglalkoztatásra. A modellben létezik rejtett gazdaság nélküli egyensúlyi
állapot. Ebben az esetben az alternatív fizetési eszközök támogatása, a
készpénzes tranzakciók felügyelete, és a készpénzállomány csökkentése
szükséges. A cikk elméleti szempontból is megalapozza az ökonometriai
modellek alapján az utolsó fejezetben bemutatott következtetéseimet.
Van Hove, L (2007) kimutatta, hogy a készpénzállomány egy része a rejtett
gazdasággal van összefüggésben, ezért a jegybankoknak segíteni kell a
készpénzmentes fizetési eszközök elterjedését. A szerző felhívja arra a
figyelmet, hogy a bankjegyek kibocsátásából származó seigniorage bevétel
egy része így közvetve az informális gazdaság létéből adódik, ami
meglehetősen ellentmondásos. Ezért a szerző azt javasolja, hogy az Európai
Központi bank vonja be a 100, 200 és 500 eurós bankjegyeket. Hasonló
eredményekre jutott Humphrey et al 2004-ben. A rejtett gazdaság és a
készpénzkereslet összefüggéseit kutató gyakorlati szemléletű cikkeket az
egyes modellek levezetésekor tárgyalom.
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3. A DOLGOZAT MÓDSZERTANI HÁTTERE
A dolgozatban felhasznált ökonometriai modellek napjaink modern
matematikai-statisztikai eszköztárán alapulnak. Az összetettebb kérdések
megválaszolásához ugyanis fejlett statisztikai-ökonometriai eszközök állnak
rendelkezésre. A megalapozott következtetések levonásához azonban
számos feltételre figyelemmel kell lenni. Ezért fontosnak tartom, hogy a
disszertációban is összefoglaljam a legújabb módszertannal foglalkozó
irodalom lényegi elemeit.
A fejezetben a Stock és Watson (2007) Ramanathan (2003), Enders (1995),
Hamilton

(1994)

összefoglaló

munkáit

valamint

az

Eviews

6.0

programcsomag Users Guide-ját felhasználva rendszereztem a dolgozatban
felhasznált ökonometriai irodalmat.
A magyarországi adatok az MNB illetve a KSH adattárházából valók. Ezek
megtalálhatók a www.mnb.hu3 és a www.ksh.hu4 honlapokon. Az
adóbevételekkel kapcsolatos idősorok a Pénzügyminisztérium nyilvános
adataiból származnak. A nemzetközi adatokat az Eurostat5 és az Európai
Központi Bank (EKB, www.ecb.int)6 nyilvános adatbázisából vettem. A
tanulmány titkos adatokat nem tartalmaz, és nem használ fel. Ahol szükséges
volt, a szezonális igazítást TRAMO/SEATS eljárással végeztem, az Eurostat
által ajánlott Demetra programcsomag segítségével.

A dolgozatban

bemutatott modellbecslések saját számítás eredményei.

3

http://www.mnb.hu/engine.aspx?page=mnbhu_statisztikai_idosorok letöltés dátuma:
2009.08-2010.09
4
http://portal.ksh.hu/portal/page?_pageid=37,592968&_dad=portal&_schema=PORTAL
letöltés dátuma 2009.08-09.
5
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database letöltés
dátuma: 2009.08-2010.03
6
http://sdw.ecb.europa.eu/browse.do?node=3447413 letöltés dátuma 2009.08-2010.03
között.
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3.1. Leíró módszerek
Az elemzésben erősen támaszkodom a 2. fejezetben ismertetett elméleti
háttérre: a különböző modelleket és grafikonokat az elméleti irodalom
alapján állítom fel.
A dolgozatban tény és becsült adatokat is elemzek. A tényadatok vizsgálatát
a közvetlenül megfigyelhető gazdasági folyamatokkal kapcsolatban végzem
el. A készpénzmentes fizetési eszközök elterjedésének trendje, az
eurobevezetés a készpénzforgalomra gyakorolt hatása többnyire e módszer
segítségével lehetséges.
A

dolgozatban

részletesen

elemzem

a

vizsgált

országok

készpénzintenzitását. Ehhez felhasználom a szakirodalomban elterjedt
mutatókat, mint például a GDP-arányos, illetve a fogyasztási kiadásokra
vetített

készpénzállományt.

Ezek

a

mutatók

egyrészt

alkalmasak

keresztmetszeti (országok közötti) összehasonlítások végzésére, másrészt az
időbeli torzító tényezők kiszűrésére.
A készpénzmentes fizetési eszközök vizsgálatát egyrészt leíró statisztikai
eszközökkel, másrészt ökonometriai modellekkel vizsgálom. (Ez utóbbi
részleteit és hátterét a 3. fejezet hátralévő részében mutatom be.) A
tényadatokról készült grafikonok ebben az esetben is többnyire valamilyen
származtatott mutatókat mutatnak be. Az így számított mutatók elemzésével
lehetséges ugyanis kiszűrni azokat a torzító tényezőket, melyek félrevihetik
az elemzést. Például azzal, hogy keresztmetszeti összehasonlítás esetén az
egy főre jutó POS illetve ATM terminálok számát vizsgálom, ki tudom
szűrni az országok eltérő méretéből adódó különbségeket. Ez ugyanis az
adott ország fejlettségének megítélése szempontjából nem lényeges.
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Az euro bevezetésének hatását is elsősorban leíró eszközökkel tudom
vizsgálni. Ennek oka elsősorban az, hogy a közös pénz bevezetésével
megszűnnek a nemzeti pénzek, és helyüket a közös pénz veszi át. Ennek
megfelelően a nemzeti fizetőeszközre vonatkozó idősorok az euro
bevezetésével végződnek, az euróra vonatkozóak pedig ezzel kezdődnek. Az
aggregált (az egész eurozónára vonatkozó) adatsorok esetén lehetséges az
idősor meghosszabbítása, azonban egyedi országadatok a készpénzre
vonatkozóan az euroátállástól kezdődően nem hozzáférhetők. Bár léteznek
becslések az eurozóna egyedi országainak készpénzkeresletére, azonban
ezek nem megbízhatók.
Tehát amikor az eurobevezetés hatását vizsgálom a készpénzkeresletre, ezen
belül a rejtett gazdaság készpénzkeresletére vonatkozóan, akkor az eurót
nem bevezető országok adatain becsült modell paramétereit felhasználva
vonok le következtetést az eurozónára is.

3.2. Stacionárius és nem stacionárius idősorok és tesztelésük
Az idősorok regressziós analízise a múltból von le következtetéseket két
vagy több idősor kapcsolatról. Ha a jövő alapvetően a múlttól függ, akkor a
historikus kapcsolat segíthet a jövőbeli folyamatok előrejelzésében.
Amennyiben azonban a múlt fundamentálisan különbözik a jövőtől, akkor a
historikus kapcsolat nem hordoz megbízható információkat a jövőről.
Az idősorelemzés elméletében a stacionaritás ragadja meg a fent említett
dilemmát. A stacionárius idősorok esetén ugyanis az idősorok eloszlása az
idő előrehaladtával nem változik. Formalizáltan a fenti definíció az alábbiak
szerint foglalható össze.
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Egy yt idősor stacionárius, ha a valószínűségi eloszlása az idő
előrehaladtával nem változik, vagyis ha az együttes eloszlása ys+1; ys+2; …
ys+T; idősoroknak nem függ s-től. Ellenkező esetben az yt idősor nem
stacionárius.
Amennyiben a modell specifikációjában olyan függő változó szerepel, mely
nem stacionárius, akkor a konvencionális hipotézistesztelések (pl.:
autokorreláció, heteroszkedaszticitás, normalitás) a becsült paraméter
konfidenciaintervallum és az előrejelzés nem megbízható eredményre
vezethetnek. Ebben az esetben olyan modellt kell alkalmazni, mely kezeli a
stacionaritás hiányából fakadó fenti problémákat.
A nem stacionárius idősorokat a trend kiszűrésével lehet stacionáriussá
alakítani. Egy idősor tartalmazhat determinisztikus és sztochasztikus trendet.
A determinisztikus trend az idő egy nem véletlenszerű függvénye. Tipikus
példája a lineárisan növekvő vagy csökkenő trend. Amennyiben egy idősor
az (1) képlet szerint alakul, akkor determinisztikus trendet tartalmaz. Ez igaz
lehet például egy mezőgazdasági termelési függvényre, azonban a gazdasági
idősorok többsége nem determinisztikus trendet tartalmaz, azaz nem
trendstacionárius.
yt

0

1

t

(2)

t

ahol
y t egy trendstacionárius idősor

t = 1;2;…;T
t

fehér zaj (0 várható értékű állandó varianciájú változó)

A sztochasztikus trendet tartalmazó idősorok ezzel szemben véletlenszerű
trendet

tartalmaznak,

amely

az

idő

előrehaladtával

változhat.

A

40

szakirodalomban elterjedt nézet szerint, gazdasági idősorok esetén,
megalapozottabb a sztochasztikus trend feltételezése.
A legegyszerűbb sztochasztikus trendet tartalmazó egyváltozós modell a
véletlen bolyongás (3).
yt

yt

1

(3)

t

ahol
t

fehér zaj (0 várható értékű állandó varianciájú változó)

A modell mögött rejlő alapösszefüggés az, hogy az idősor mai értékét a
tegnapi adat határozza meg, plusz egy véletlenszerű megjósolhatatlan
változás. Erre utal a modell elnevezése is. A modern pénzügyi elemzés
számos

elmélete

a

(3)

összefüggést

használja.

Például

több

a

részvényárfolyamok alakulását leíró modell is a (3) összefüggésen alapszik.
Abban az esetben, ha a modellben alkalmazott idősor a (3) modell alapján
véletlen bolyongást ír le, akkor nem stacionárius. Az idősor varianciája az
idő előrehaladtával növekszik, így az idősor eloszlása is változik.
A véletlen bolyongás növekvő varianciája a következők alapján látható be a
legkönnyebben. A (2) alapján yt varianciája var(yt) = var(yt-1) + var(ut), azaz
ha

yt

stacionárius,

akkor

var(yt)

nem

változhat

idővel.

Vagyis

var(yt) = var(yt-1) fennállása esetén var(ut) = 0. A véletlen reziduális változó
varianciája azonban nem lehet zéró, különben nem beszélhetünk véletlen
bolyongásról.
A véletlen bolyongás egy speciális esete az első fokon autokorrelált
modellnek [jelölése: AR(1)], ahol a késleltetett változó együtthatója 1. Az
első fokon autokorrelált modell általános felírása a következő.
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yt

yt

1

(4)

t

ahol
t

fehér zaj (0 várható értékű állandó varianciájú változó)

A véletlen bolyongás esetén =1, míg

1 és

t

stacionáriussága esetén az

yt idősor is stacionárius. Magasabb rendű autokorrelált modellek esetén (ahol
a t nemcsak (t-1)-től, hanem (t-2;…;t-p)-től is függ, a stacionaritás fogalma
komplikáltabb. AR(p) esetén a 1

1

z

2

z 2 ...

p

zp

0 egyenlet

gyökeire igaz, hogy nagyobbnak kell lenni, mint 1 abszolút értékben. Ha
AR(p) a gyök eggyel egyenlő, akkor az idősor egységgyököt, vagyis
sztochasztikus trendet tartalmaz. Az ilyen modellel felírható idősorok tehát
nem stacionáriusak.
A nem stacionárius idősorok esetén a legkisebb négyzetek módszerével
(ordenary least squares, továbbiakban OLS) becsült együttható és a tstatisztikák nem normális eloszlásúak lehetnek, még nagy minták esetén is.
Egy AR(1) modell, például (4) becslése esetén az autokorrelált (késleltetett
pl.: yt-1) tag együtthatójára torzított becslést kapunk, annak nem normális
eloszlása miatt.
A stacionaritás problémakörének figyelmen kívül hagyása esetén a
legnagyobb kockázatot az okozza, hogy olyan idősorok között mutatunk ki
kapcsolatot, amelyek valójában függetlenek. Az ilyen kapcsolatokat
álregressziónak nevezzük. A sztochasztikus trendek léte miatt ugyanis egy
egyszerű OLS becslés összefüggést találhat közöttük, pedig azt sem elméleti,
sem statisztikai-ökonometriai szempontból nem lehet megalapozottan
magyarázni [Granger, Newbold (1974)].
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A stacionaritás vizsgálatára a kiterjesztett Dickey-Fuller formális tesztet
szokták leggyakrabban alkalmazni, és a dolgozatban is ez a teszt bukkan fel
legtöbbször. A teszt null hipotézise: H 0 :
egyoldalú H 0 :
yt

0

yt

1

0 , és az alternatív hipotézise

0 . A regressziós teszt egyenlet a következő.
1

yt

1

yt

2

...

2

p

yt

p

(5)

t

A nullhipotézis teljesülése esetén az yt egységgyököt tartalmaz, azaz nem
stacionárius. Az alternatív hipotézis teljesülése esetén az yt stacionárius.
Amennyiben az yt idősor determinisztikus trendet is tartalmaz, akkor a
modell a következő képen módosul.
yt

ahol

0

t

yt

1

1

yt

1

2

yt

2

...

p

yt

p

(6)

t

egy ismeretlen paraméter. Mindkét modellt OLS-sel becsüljük.

Annak ellenére, hogy a véletlen bolyongás általában jól írja le az idősorok
hosszútávú ingadozását, rövidtávon másképp ragadható meg jól az
adatgeneráló folyamat. Az ilyen idősorok esetén az első differenciájára (Δyt
=yt-yt-1) felírt modell célravezető lehet.

(7)
ahol,
εt

nem autokorrelált hibatag.

Az így felírt modell paraméterei torzítatlanok, ha yt első fokon integrált.
Amennyiben az yt nem stacionárius, de Δyt stacionárius, akkor az eredeti yt
idősor első fokon integráltnak, I(1)-nek nevezzük. Az idősor másod fokon
integrált

I(2),

ha

az

idősor

második

differenciáltja

(Δ2yt = Δyt- Δyt-1) stacionárius.
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Az első fokon integrált idősor tehát egységgyököt tartalmaz (véletlen
bolyongással írható le), míg a másod fokon integrált idősor első differenciája
tartalmaz egységgyököt.

3.3. Vektor autoregresszív folyamatok, impulzus válaszfüggvény
A vektor autoregesszió (VAR) két ismeretlen esetén yt és xt függő változók
egymás késleltetett értékeire vannak felírva. Természetesen a VAR modell
felírása több függő változóra is lehetséges, erre utal az elnevezésben a vektor
szó (függő változók vektora). A VAR(p) jelölésben a p a késleltetések
számára utal. Egy kétváltozós vektor autoregresszív folyamat az alábbi
képlettel írható le.
(8)
és
(9)
Ahol

és

ismeretlen együtthatók, és ε1t és ε2t a hibatagok. A VAR

modellben a megfelelő feltételek 7 megléte esetén az egyenletek OLS-sel
becsülhető. A VAR modellek paraméterei önmagukban nem értelmezhetőek,
azonban alkalmasak különböző sokkok szimulációjára.
Az impulzus válasz függvények a VAR modellek alapján identifikált
függvények. A VAR specifikáció lehetővé teszi, hogy modellezzük az egyik
egyenlet reziduális változójában bekövetkező sokknak a többi változóra
gyakorolt hatását. Az impulzus válasz függvényekkel tehát lehetővé válik
annak ábrázolása, hogy az xt változóban bekövetkező sokk miként hat yt-re.
A (8) és (9) alapján felírt modellt azonban korlátozni kell, hogy lehetővé
7

A reziduális változók feltételes várható értéke nulla, az idősorok stacionáriusak, nincs
tökéletes multikollinearitás, az idősorok negyedik momentuma véges nem zéró szám.
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váljon az egyes változók hatásainak dekomponálása. A VAR modellekben
ugyanis a hibatagok feltehetően egyidejűleg korreláltak, (azaz a különböző
változók kapcsolatban vannak egymással), ezért az egyik változó
hibatagjában bekövetkező sokk hatása nem különíthető el a többi változót
érintően.

Ezért

megfelelő

feltevéseket

kell

tenni

az

impulzus

válaszfüggvények kiszámításához.
A problémának két megoldása lehetséges:
Az egyes változókat olyan sorrendbe tesszük a VAR modellben, ahogy
szerintünk lezajlik a folyamat. Ez a hátránya is a módszernek, mivel nem
feltétlen jó az elképzelésünk a folyamatokról. Emellett el kell végezni a
Cholesky dekompozíciót, ami a hibatagok olyan transzformálása, hogy
korrelálatlanok legyenek.
Elméleti

megfontolások

alapján

korlátozások

bevezetése

a

paraméterekre. Ezt nevezzük strukturális VAR modelleknek, melyeknek
egyik változata a 3.4-ban tárgyalt strukturális hibakorrekciós modellek
(SVECM).

3.4. Kointegráció és tesztelése
Az eddig tárgyalt modellek az idősorok saját késleltetett értékei alapján
ragadták meg az adatgeneráló folyamatot. Azonban elképzelhető, hogy két
vagy több idősor között közös sztochasztikus trend van. Az ilyen idősorokat
kointegráltnak nevezzük. A fogalom Clive Granger és Robert Engle
[Granger (1981)] munkásságának köszönhetően terjedt el az ökonometriai
gyakorlatban, és ma már kiindulópontnak tekinthető. A több változó
kointegrációs kapcsolatára felírt modellek elméletileg is megalapozottabb
összefüggések megragadására adnak lehetőséget. A véletlen bolyongás
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alapján felírt modellek ugyanis önmaguk késleltetett értékeit tartalmazzák
magyarázó változóként, ezért a strukturális elemzésre nem alkalmasak.
A kointegráció formális definíciója a következő.
Tegyük fel, hogy xt és yt első fokon integráltak, y; x

I(1). Ha van olyan egy

vagy több , melyre yt - xt 0 fokon integrált I(0), azaz stacionárius, akkor xt
és yt idősorokat kointegráltnak nevezzük. A

együtthatót kointegrációs

együtthatónak nevezzük. Amennyiben tehát az idősorok kointegráltak, akkor
közös vagy másképpen azonos sztochasztikus trenddel jellemezhetők.
A yt - xt különbség képzésével ez a közös sztochasztikus trend kiszűrhető.
A kointegráció egyszerű tesztelése az Engle-Granger eljárás segítségével
végezhető el. Amennyiben a

kointegrációs hibatagot nem ismerjük, akkor

első lépésben meg kell becsülni. Feltételezve, hogy yt és xt kointegráltak, a
következő egyszerű modellt specifikáljuk.
yt = β0 + θxt + εt

(10)

Ezután (10) reziduális változójának (

t

) stacionaritását kiterjesztett Dickey-

Fuller teszttel vizsgáljuk, mely determinisztikus trendet nem tartalmaz.
Amennyiben az

t

hibatag stacionárius, akkor az yt és xt kointegráltak.
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Amennyiben xt és yt kointegráltak, akkor a két idősor első differenciája
vektor autoregresszív modellként felírható, kiegészítve a hosszútávon
érvényesülő egyenlet hibatagjával: yt-1 - xt-1.

(11)
és

(12)

A (11) és (12)-ben egyaránt szereplő yt-1 - xt-1 tagot hibakorrekciós tagnak
nevezzük. A két egyenletet együtt vektor hibakorrekciós modellnek
nevezzük. Az így specifikált modellekben a múlt összefüggése jelzi előre a
differenciák alakulását.
Egy bonyolultabb modell esetén nem feltétlen vezet megfelelő eredményre
az Engle-Granger eljárás. A legelterjedtebb többváltozós kointegrációs teszt
Johansen (1992) nevéhez fűződik.
VAR specifikáció használata akkor nem megfelelő, ha a változók között
létezik hosszútávú kapcsolat is. Ebben az esetben a Granger reprezentációs
tétel alapján kointegrációs kapcsolat felírása a helyes. Azonban nem biztos,
hogy mindegy VAR-ba bevont változó kointegrált, ezért meg kell vizsgálni,
hogy hány kointegrációs kapcsolattal ragadható meg az adatgeneráló
folyamat.
A kointegráció teszteléséhez a Johansen-féle eljárás két statisztikai tesztet
végez el. Az első teszt az un. trace (nyom) teszt. A nullhipotézis szerint r
kointegráló kapcsolat létezik, mellyel szemben az n kointegráló kapcsolatot
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feltételező alternatív hipotézis áll (azaz a vektorfolyamat stacionárius). A
második, az ún. maximális sajátérték (eigenvalue) statisztika, ahol a
nullhipotézis szerint r kointegráló kapcsolat van, míg az alternatív hipotézis
szerint r+1.

3.5. A strukturális vektor hibakorrekciós modell
A Granger reprezentációs elmélet alapján a hosszú távú kapcsolatot a
hibakorrekciós modell kereteinek megfelelően kell becsülni. A 6.1
fejezetben strukturált vektor hibakorrekciós modell (SVECM) segítségével
becsültem az informális gazdaság méretét. Hasonló modell keretei között
becsülte a kanadai rejtett gazdaság méretét Kabir és Hill (2000), valamint
Gadea és Serrano-Sanz (2003) is a kointegrációs modellt alkalmazta spanyol
adatokon. Maurin, Sookram és Watson az International Economic
Journalban megjelent 2004-es tanulmánya is az SVECM eljárással becsülte a
trinidadi rejtett gazdaság GDP-n belüli arányát.
Az SVECM modell elméleti hátterét Garratt et al. (2000, 2003) által jegyzett
tanulmányok mutatták be. További hasznos metodológiai forrás Pesaran
(1997), Pesaran és Smith (1998), Pesaran et al. (2000) és Pesaran és Shin
(1998) cikkei. A fő előnye a SVECM modellnek, hogy elméletileg
megalapozott hosszú távú kapcsolat mellett lehet lefolytatni a becslési
eljárást. A rendszer értékelése impulzus válasz függvényekkel, és a szokásos
becslési kritériumokkal végezhető el.
A (2) egyenlet alapján öt változóból álló SVECM modellezést egy a standard
VAR egyenletrendszer specifikációjával kell kezdeni. A becsült modell a
következő:
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,

(13)

ahol

yt
φj
0

egy (n x 1) vektor a (2) egyenlet változóiból
j = 1,2, …, p a fix koefficiensek n x n mátrixa
a konstans együttható vektora (nx1)

t

időindex

εt

a (nx1 vektor) reziduális változó, melyek független azonos
eloszlásúak nulla várható értékkel és Ω kovariancia mátrixszal.

Abban az esetben, ha y vektor I(1) és kointegrált, akkor a (3) egyenlet a
következő formába írható át.
,

t=1,2,…,T

(14)

ahol α és β (nxr) mátrixok (r<n) β‟yt-1 adja meg az r lineáris kombinációt,
melyek mellett y kointegrált. Az r lineáris kombináció a hibakorrekciós
tagok száma az SVECM modellben.
Az SVECM modell becslését 5 lépésben lehet elvégezni:
1. Először specifikálni kell a hosszú távú (egyensúlyi) összefüggést:
β‟yt-1.

Tipikus

esetben

ezek

a

kapcsolatok

túlidentifikált

korlátozásokat foglalnak magukban. Legyen a korlátozások száma q.
2. A második lépésben az adatok segítségével meg kell határozni a
kointegrációs kapcsolatok számát, továbbá meg kell alkotni az
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egyenleteket, főként abban az esetben, ha a kointegrációs kapcsolatok
megegyeznek a korábban specifikáltakkal (r).
3. Feltételezve, hogy a kointegrációs rang csakugyan r-rel egyezik meg,
az egyensúlyi kapcsolat egy pontosan identifikált változata kerül
becslésre a következő lépésben (r korlátozás mindegyik egyenlet
esetén)
4. A negyedik lépésben a túlidentifikált modellt is becsüljük, majd
likelihood arány teszttel

megvizsgáljuk az

extra korlátozás

helyességét.
5. Az utolsó lépésben a rövid távú mozgás modellezésére a
hibakorrekciós egyenletek is becslésre kerülnek.
A hagyományos VAR modellezés csupán az impulzus válasz függvények
elemzésére alkalmas, azonban az SVECM eljárással az egyenletek
együtthatói is értelmet nyernek, koherens rövid és hosszú távú folyamatok
modellezésre képes rendszer építhető ki.

3.6. Panel adatok elemzése ökonometriai eszközökkel
Több egyenletből álló regresszió nagyon jó segítséget nyújt abban az
esetben, ha az idősoraink meglehetősen rövidek. A panel becslés lehetőséget
ad térben és időben zajló folyamatok vizsgálatára úgy, hogy némelyikre
vonatkozóan nem kell feltétlenül adatokkal rendelkeznünk. A panel
regressziós módszer ugyanis lehetővé teszi, hogy kihagyott változó(k)
hatásait is vizsgáljuk. A módszerhez olyan adatokkal kell rendelkeznünk,
melyeknél mindegyik megfigyelési egység, (ország) több megfigyelési
időponttal rendelkezik.
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Amennyiben x és y változók panel adatok, akkor a következőképpen jelöljük
őket:
(xit; yit), i = 1,…,n és t = 1,…,T,

(15)

Ahol az i a megfigyelési egységre (pl.: ország), míg t a megfigyelés
időpontjára vonatkozik.
Kiegyensúlyozott panelnek azt az adattáblát nevezzük, melyben mindegyik
időpontban mindegyik megfigyelési egységet illetően rendelkezünk adattal.
Ha a panel kiegyensúlyozatlan, akkor legalább egy megfigyelés hiányzik. A
panel eljárás nagy előnye, hogy a modell kiegyensúlyozatlan panel esetén is
becsülhető.
A panel eljárás haszna azonban nemcsak az, hogy hiányzó megfigyelések
ellenére a modell becsülhető, hanem hogy kihagyott változókat is
elemezhetünk, melyek megfigyelési egységekként ugyan változhatnak, de
időben nem (vagy fordítva). Az ilyen módszert rögzített hatás regressziós
modellnek nevezzük, mely formálisan a következőképpen írható fel.
(16)
Ahol i = 1,…,n és t = 1,…,T, továbbá αit ragadja meg a megfigyelési egység
specifikus fix hatást, ami gyakorlatilag az egyenletrendszer tengelymetszete.
A modell álváltozókkal is felírható.
A panel regresszió akkor alkalmazható, ha a változók független azonos
eloszlásúak, reziduális változók feltételes várható értéke nulla, nincs
tökéletes multikollinearitás, az idősorok negyedik momentuma véges nem
zéró szám, továbbá a megfigyelési egységek hibatagjai feltételesen nem
korrelálnak.
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4. KÉSZPÉNZKERESLET ELEMZÉSE – STILIZÁLT TÉNYEK
A készpénzes forgalom közvetlenül nem megfigyelhető, mivel a készpénzes
tranzakciók kiszámításához ismernünk kellene a Fischer egyenlet (1) alapján
a készpénz forgási sebességét, valamint külön-külön a tranzakciós, a
vagyontartási és óvatossági célú készpénzállományt. Bár a részek külön nem
megfigyelhetők, a teljes állományt is érdemes mélyebben szemügyre venni,
mert a további vizsgálódásokat illetően fontos következtetések vonhatók le.
A

készpénzállományt

mutatószámhoz

szokták

általában

gazdasági

viszonyítani.

Ez

tevékenységet
egyrészt

mérő

magyarázható

didaktikusan, miszerint a készpénzkereslet alapvető célja az áruk és
szolgáltatások vásárlásához kacsolódó tranzakciók lebonyolítása. Elméleti
megközelítésből ismét a Fischer egyenlethez kell visszanyúlni, annak
egyszerű átalakításával (17) egy olyan mutatószámhoz jutunk, mely
rövidtávon konstansnak tekinthető, és hosszú távon is viszonylag stabil
(1/V). A nevezőben lévő szorzat (P×T) közelítőleg megegyezik a nominális
GDP-vel.
(17)
Tehát a készpénzállomány és a nominális GDP hányadosa olyan
mutatószám, amely jól mutatja, hogy az adott országban menyire elterjedt a
készpénz használata.
Mivel a teljes gazdasági teljesítmény mögött nemcsak készpénzes
tranzakciók állnak, ezért a hányadosban megalapozottan szerepeltethető a
GDP valamely sora. A háztartások hazai végső fogyasztását alkalmasabbnak
tartom teljes GDP-nél a készpénzintenzitás számítására, mivel e kategóriára
már sokkal nagyobb arányban jellemzőek a készpénzes tranzakciók.
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A készpénzállományt ezen felül szokás még a tágabb pénzkategóriák (M1,
M2, M3) arányában is bemutatni, mely mutató szintén arra utal, hogy adott
országban

mennyire

elterjedt

a

készpénz

tranzakciókkal

illetve

vagyontartással összefüggő használata.
Egy gazdaság készpénzintenzitása összefüggésben van az adott ország
fejlettségével. A készpénzkeresletet meghatározó tényezők – a nominális
jövedelem, a fizetések technikai fejlettsége, a rejtett gazdaság nagysága –
egyértelműen befolyásolják a gazdaság készpénzfüggőségét. Mindez jól
látható az 2. ábrán. A jelenleg euro országok készpénz/fogyasztás aránya
szignifikánsan alacsonyabb (volt az euro bevezetése előtt), mint a középkelet európai államokra jelenleg jellemző adat. (Az euro országokra
vonatkozóan a készpénz/fogyasztás adat csak az euro bevezetése előtt áll
rendelkezésre,

mivel

az

euro

készpénzállomány

országok

szerinti

megoszlása nem ismert.).
A hazánkhoz hasonló fejlettségű gazdaságokat tekintve megállapítható, hogy
Magyarország

készpénzfüggősége

Csehországban

és

Bulgáriában

meglehetősen
volt

2008

erős.
végén

Csupán
magasabb

készpénz/fogyasztás adattal, és nagyjából hasonló szinten tartózkodunk, mint
Szlovákia és Litvánia.
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2. ábra A forgalomban lévő készpénzállomány a háztartások hazai végső fogyasztásának
százalékában
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Forrás: Európai Központi Bank, Eurostat

Azonban a fejlettség mellett fontos hatásuk van a készpénzállományt illetően
a

kulturális

jellemzőknek

és

a

gazdaságpolitikai

döntéseknek

is.

Németország például egy tipikus „cash economy”: a gazdasági szereplők a
fizetések során előszeretettel használják a készpénzt, például a bankkártyával
szemben. Fischer et al. (2004) szerint a spanyol és német gazdaság – fejlett
országokhoz képest is – magas készpénzigénye egyrészt arra vezethető
vissza, hogy a 80-as években megadóztatták a tőkejövedelmet. Ennek
köszönhetően csökkent a pénztartás alternatívaköltsége, így növekedett a
készpénzkereslet. Spanyolországban a forgalmi adó bevezetése is segítette a
készpénzfizetések elterjedését, Németországban a politikai változások
okozhatták a készpénzintenzitás emelkedését. A német márka ugyanis
számos kelet-közép európai országban tartalékvalutaként jelent meg, ami
serkentőleg hatott a készpénzkeresletre. Ausztriában a készpénzmentes
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infrastruktúra

viszonylagos

fejletlensége

okozhatja

a

nagy

készpénzintenzitást. Az euro bevezetése óta csak a teljes euroövezetre
vonatkozóan rendelkezünk adattal. Hasonlóan a márkához az euróra is
jelentős külföldi kereslet jelentkezik, ezért az euro állomány is folyamatosan
bővül.
A kevésbé fejlett közép-kelet európai (KKE) országok készpénzigénye az
eurozóna gazdaságainál jóval összetettebb képet mutat. Míg Szlovénia
készpénzigénye a mintán belül a legalacsonyabb, hazánk, de legfőképp
Csehország és Bulgária készpénzintenzitása jóval meghaladja az európai
országok átlagát. De mi magyarázhatja a jelentős különbségeket? A
fejlettség? – Csehország és Szlovénia talán a két legfejlettebb ország például
jelentősen eltérő mutatókkal rendelkezik. Vagy a készpénzmentes fizetések
elterjedtsége? – Mint ahogy a következő fejezetben bemutatom, önmagában
ez sem magyarázza az országok közti jelentős különbségeket.
Első

lépésben a

tényezőkre

forgalomban

vonatkozó

stilizált

lévő

készpénzállományt

tények

bemutatásával

befolyásoló
eredtem

az

összefüggések feltárásának irányába. Második lépésben, a dolgozat fő
részében az ökonometria eszköztárát is bevetem, hogy mélyebb betekintést
nyerjek a gazdaságok készpénzfüggőségét meghatározó tényezők mögé.
A

forgalomban

lévő

készpénzállomány

trendszerű

növekedését

a

reáljövedelem és az árak növekedése határozza meg. Az elméleti irodalom
[Fischer et al. (2004)] szerint a bankjegyek és érmék (és a tágabb értelemben
vett

pénzkategóriák)

mennyisége tehát

hosszú távon a nominális

jövedelemmel (fogyasztással) párhuzamosan változik, köztük együttmozgás,
kointegrációs8 viszony tapasztalható. Az ilyen típusú kapcsolat lényege,

8

Lásd.: 3. módszertani fejezet
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hogy bár rövidtávon az idősorok eltérően ingadozhatnak, azonban hosszú
távon mindig egy meghatározott összefüggés áll fenn közöttük.
Az elméleti összefüggést megvizsgáltam a kelet-európai államokra
vonatkozóan is. Panel adatokon végzett becslési eljárással az Engle-Granger
modellen alapuló Kao teszt egyértelműen elutasította a nullhipotézist,
miszerint nincs kointegrációs kapcsolat a készpénzállomány és a fogyasztási
kiadások között (1. sz. melléklet) [Eviews6 Ueser‟s Guide (2007)].

4.1. Készpénzkereslet és jövedelem
A statisztikai tesztek mellett megvizsgáltam az egyes idősorok lefutását is.
Érdekes különbség a balti és a többi KKE ország között, hogy míg az
előbbiek inkább csökkenő készpénz/fogyasztás aránnyal jellemezhetők,
addig

a

délebbre

fekvő

országok

növekvő

készpénzintenzitással

rendelkeznek.
Míg Bulgária és Csehország készpénzintenzitása a vizsgált időszakban
gyakorlatilag folyamatosan emelkedett, addig Magyarország, Románia, és
Lengyelország mutatója csak az utóbbi három évben indult meg felfelé.
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3. ábra Növekvő készpénzintenzitással jellemezhető országok (készpénz/fogyasztás)
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Forrás: Európai Központi Bank, Eurostat

Romániában az alacsony készpénzintenzitás valószínűleg arra vezethető
vissza, hogy a hiperinflációs időszakban az ország lakossága nem bízott a
saját

valutában, ezért

inkább valamilyen tartalékvalutát

használtak

vagyontartásra. Az elmúlt négy év emelkedésében a helyreálló bizalom
játszott meghatározó szerepet.
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4. ábra Mérséklődő készpénzintenzitással jellemezhető országok (készpénz/fogyasztás)
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Forrás: Európai Központi Bank, Eurostat

A balti államok – szemben a tőlük délre fekvő országoktól – eltérő
mértékben ugyan, de csökkenő készpénzintenzitással jellemezhetőek. A
csökkenő arány feltételezhetően részben a fizetési rendszer technikai
fejlettségére vezethető vissza.

4.2. Készpénzkereslet és technikai fejlődés
A kelet-európai országok nagyon heterogének, ami a fizetési rendszer
fejlettségét

illeti.

A

szakirodalomban
9

a

mérőszámaként az egy főre eső POS és ATM

készpénzmentes
10

fizetések

terminálok száma jelentős

9

POS (Point of Sale): azok a berendezések, amelyek lehetővé teszik a megfelelő bankkártyával
történő fizetést (esetenként a készpénzfelvételt is) a kereskedői elfogadóhelyeken.
10 ATM (Automated Teller Machine): bankautomata, egy olyan berendezés, amely megfelelő
bankkártyával rendelkező ügyfelek számára lehetővé teszi, hogy bankszámlájukról készpénzt
vegyenek fel, arról átutalásokat indítsanak, illetve bankszámlájukra vonatkozó információhoz
jussanak.
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szórást mutat. Míg elsősorban Észtország az eurozóna átlagát meghaladó
mutatókkal büszkélkedhet, és a többi balti állam is a lista elején található, a
közép- és dél-európai államok jelentősen lemaradtak. A magyarországi egy
főre jutó POS terminálok száma csupán a román és a lengyel adatot haladta
meg 2007-ben, és közel azonos szinten áll a cseh adattal. Az ATM-ek egy
főre jutó számát tekintve a hazai adat már a középmezőnybe tartozik.
Azonban a magasabb elterjedtség nem feltétlenül segíti a készpénzmentes
fizetések elterjedését, mivel az ATM-eket elsősorban készpénzfelvételre
használjál a háztartások, így a készpénzes fizetések és a pénzkiadó
automaták között pozitív kapcsolat is lehet. A szakirodalomban többen
vizsgálták a fenti kapcsolatot [Snellman et al. (2001), Rinaldi (2000)], és arra
következtésre jutottak, hogy a készpénzmentes fizetések fejlődési pályája
elején inkább pozitív, magasabb szintre elérve azonban negatív a kapcsolat
az ATM-ek száma és készpénzes fizetések, így a készpénzállomány között.
5. ábra A bankkártya-elfogadó terminálok (2008-as adatok)
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Forrás: Európai Központi Bank, Eurostat
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A fenti tanulmányok szerint a nyugat-európai államokban az ATM
terminálok elterjedése pozitív hatással voltak a kilencvenes években a
készpénzkeresletre.

Ennek

oka,

hogy

a

penetráció

emelkedése

megkönnyítette a készpénzhez jutás feltételeit. Az ötvenes években
közreadott, a készletezési elv alapján felírt készpénz tranzakciós kereslet
(Baumol-Tobin

1952,

1956)

modell

azonban

pont

az

ellenkező

következtetéseket vonta le. A Baumol-Tobin modell alapján az ATM-ek
elterjedése csökkenti a készpénzhez jutás tranzakciós költségeit a bankfiók
hálózaton keresztül történő készpénzfelvételhez képest, ráadásul az előbbiek
nyitva tartása sem korlátozott. Az alacsonyabb tranzakciós költségeknek
köszönhetően a készpénzfelvételek számának növekednie kellene, ami az
egy alkalommal felvett készpénz mennyiségének mérséklődéséhez, ezzel a
forgalomban lévő állomány csökkenéséhez vezet.
Az intuíció a problémával kapcsolatban az volt, hogy a modell alapvetően jó,
azonban a gazdasági aktoroknak egy tanulási folyamaton kell végigmenniük,
hogy racionálisabban – vagyis a Baumol-Tobin modellnek megfelelően –
viselkedjenek. Az ezredfordulón publikált nyugat-európai államok adatain
végzett kutatás alapján a 90-es évektől az egy főre eső ATM terminálok
száma, és a készpénzállomány között a 80-as években fennálló pozitív
kapcsolat negatívba fordult [Snellman et al (2006)].
A bankkártyás fizetésekről, szemben a készpénzes fizetésekkel, részletes
információkkal

rendelkezünk.

A

POS

terminálokkal

végrehajtott

bankkártyás fizetések gyakoriságát tekintve is Észtország áll az élen,
megelőzve a vizsgált nem eurozóna EU országok átlagát. A többi ország
jelentősen lemaradva követi, bár a másik két balti állam e mutatót tekintve is
jobban áll, mint a közép-európai államok [Snellman H. (2006)].
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Az ATM tranzakciók értéke az össz bankkártyás tranzakciókon belül arra ad
magyarázatot, hogy mire használják a kártyájukat a gazdasági szereplők.
Értelemszerűen minél inkább vásárlásokra és kevésbé készpénzfelvételre
használják a háztartások a bankkártyájukat, annál fejlettebb az adott ország
fizetési rendszere. A magyar adat ebben az esetben magyarázatra szorul.
Látszólag hazánk e téren jelentősen megelőzi a többi országot, azonban
készpénzfelvétel

20%-a

és

postákon

bankfiókokban

történik

POS

terminálokon keresztül. Vagyis a sorrend e mutató esetében is alátámasztja a
fenti adatokat. A Balti országok, különösen Észtország jelentősen lehagyta a
fizetési rendszer fejlettségét tekintve a többi kelet-közép európai államot. (6.
ábra)

6. ábra A bankkártyás fizetések jellemzői (2007-es adatok)
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4.3. Készpénzkereslet és vagyontartás
A magyar gazdasági szereplők készpénz formákban való megtakarítása
nemzetközi összehasonlításban nagyon magas. A bankjegy és érmeállomány
a likvid megtakarítások arányában a harmadik legmagasabb a vizsgált
országok között.
7. ábra A készpénz a rövidtávú megtakarítások (M1) arányában
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Forrás: Eurostat

A vagyontartási célú készpénztartás legjobban a pénz alternatívaköltségén
keresztül ragadható meg. Ha az infláció, vagy akár a kamatszint
függvényében vizsgáljuk a készpénztartást, a kép nagyon hasonló. Az
átlagos címletérték11 függvényében ábrázolt átlagos alternatívaköltség a
vizsgált országokban negatív lejtést mutat. Az 8. ábra tanulsága, hogy az
alacsonyabb alternatívaköltséggel jellemezhető országokban magasabb a
11

A forgalomban lévő bankjegyek összértéke osztva az összdarabszámmal.
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nagy címletek aránya. Hasonló következtetést vont le Fischer et al. a már
hivatkozott 2004-es tanulmányában, aki a fejlett államokra vizsgálta
ugyanezen összefüggést.
8. ábra Az átlagos bankjegyérték és az átlagos kamatszint kapcsolata
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Forrás: Európai Központi Bank, Eurostat

Amennyiben a készpénzkereslet motívumai között az óvatosság is
megjelenik, az akár középtávon is felülírhatja a hosszútávú optimalizálást a
megtakarítási eszközök között. Ebből fakadóan előfordulhat, hogy a magas
kamatlábak

(kamatemelés)

ellenére,

a

megtakarítások

készpénzbe

vándorolnak. [Sisak, B. (2006)]. A 2008. októberi globális pénzügyi válság
hatására számottevő mennyiségű készpénz áramlott ki a magyar jegybankból
annak ellenére, hogy október végén a jegybank 300 bázisponttal emelte az
irányadó kamatlábat. A készpénzállomány túlnyomó része – egy gyors
visszaigazodást követően – a bankrendszeren kívül maradt, sőt egészen 2009
tavaszáig trendszerűen emelkedett. A pénzügyi válság hatására a gazdasági
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szereplők bizalma megingott a bankrendszerben, ezért részben forint illetve
valuta készpénzre váltották át megtakarításaikat. A jelenség tipikus esete az
óvatossági készpénzkereslet megerősödésének.
9. ábra Óvatossági készpénzkereslet megugrása a pénzügyi válság hatására
milliárd forint
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Megjegyzés: Napi szinten szezonálisan igazított adatok
Forrás: saját becslés

A gazdasági szereplők – félve a szofisztikált befektetések eltűnésétől – a
végső mentsvárnak tekinthető forint és idegen valuta készpénzbe
áramoltatták megtakarításaik egy részét. A bizalom helyreálltával 2009
nyarára állt vissza a válság előtti szintre a forgalomban lévő állomány. Az
azt követő időszakban jelentős mértékben csökkent az állomány, ami a
gazdasági visszaeséssel magyarázható.

4.4. Készpénzkereslet és eurobevezetés
Az euro bevezetése ellentmondásos hatással van a készpénzkeresletre. Az
euroátállás folyamata ugyanis úgy zajlik le, hogy már a bevezetés előtt fél64

egy évvel elkezd csökkenni a készpénzállomány, mivel a gazdasági
szereplők számlapénzre cserélik készpénzük egy részét. Az eurokészpénz
megjelenését követően is a régi és az új bankjegyek cseréje túlnyomórészt a
pénzügyi rendszeren keresztül történik. Ennek megfelelően azt várnánk,
hogy az euroátállás tartósan negatívan hat a készpénzkeresletre, amennyiben
nincs más ösztönző a készpénztartásra, csak a fentiekben már elemzett
tranzakciós kereslet és óvatosság.
Valójában, ha megfigyeljük az eurokészpénz megjelenésének 2002 környéki
időszakát, akkor nem ezt tapasztaljuk (EKBb 2002). Bár valóban jelentősen
mérséklődött a bevezetést megelőzően a készpénzállomány, az euro
megjelenése után gyorsan elérte a korábbi szintet. Azaz levonható az a
következtetés, hogyha még a fejlett államokban sem volt képes befolyásolni
a készpénzkeresletet az euroátállás, akkor nem igazán feltételezhető, hogy a
kelet-közép európai államokban ez fontos tényező lehet.
Ráadásul, mint az a 9. ábrán is látható, a növekedés mértéke jelentősen
megugrott és tartósan magasabb szinten van a bevezetés után, mint azelőtt.
Ennek oka azonban nem feltétlen a rejtett gazdaság készpénzkeresletének a
megugrására vezethető vissza, hanem arra, hogy az euróra, mint
világvalutára már jelentős külföldi igény is jelentkezett. Ezt egyrészt
alátámasztják az Európai Központi Bank (EKB) elemzései (Fischer, Köhler,
Seitz, 2004), de hasonló következtetést vonhatunk le, ha megfigyeljük a
különböző címletek alakulását. (10. és 11. ábra)
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10. ábra Az eurobevezetés hatása a készpénzmennyiség dinamikájára
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Megjegyzés: 2002 előtti adatok becslés alapján
Forrás: Európai Központi Bank 12

Az euro denominációknak megfelelő nemzeti valutacímletek euro értékét az
EKB becsülte a 2002-ben csatlakozott országok alapján. Mivel becslésről, és
nem tényadatokról van szó, ezért a grafikonok bizonytalanságot hordoznak
magukban, azonban mindenképpen megfelelőek 13 a további vizsgálódás
szempontjából (EKBb 2002, EKBc 2003).
Mint az a 10. ábrán látható, az úgynevezett tranzakciós címletek darabszáma
enyhén mérséklődött 2002 után, majd egy alacsonyabb szintről hasonló
ütemben növekedett, mint a korábbi években. Ennek oka lehetett egyrészt,
hogy a vásárlások az elektronikus fizetések felé tolódtak el, azonban ennek
12

http://sdw.ecb.europa.eu/browse.do?node=3447412 letöltés dátuma: 2009.08.31
A módszer lényege, hogy a nemzeti valuták értékét megfeleltették a visszavonhatatlan
konverziós értéken legközelebb eső két euro címlethez, és az érték szerint súlyozva
osztották el a nemzeti valuta darabszámát az euro címletek között. Így megkapták azt, hogy
az adott tagországban mennyi címlett lett volna forgalomban, ha már korábban is euróval
fizettek volna.
13
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mértékét nehéz becsülni. Másrészt az 50 eurós címlet népszerűsége is
negatívan befolyásolhatta a 20 eurós címlet keresletét.
11. ábra Az eurobevezetés hatása a kiscímletű bankjegyek dinamikájára
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Megjegyzés: milliárd euro, 2002 előtti adatok becslés alapján
Forrás: Európai Központi Bank 14

A nagy címletek esetén azonban egyértelmű pozitív irányú trendváltás
látszik a készpénzcsere sokkja után (11. ábra). Leginkább az 500 eurós
bankjegycímlet gyors növekedése szembetűnő, de a 100 eurós címlet is
erősen emelkedett. Az 50 eurós címlet (mely a tranzakciós kategória határán
van) dinamikájának gyorsulása kevésbé jelentős.

14

http://sdw.ecb.europa.eu/browse.do?node=3447412 letöltés dátuma: 2009.08.31
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12. ábra Az eurobevezetés hatása a nagycímletű bankjegyek dinamikájára
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Megjegyzés: milliárd euro, 2002 előtti adatok becslés alapján
Forrás: Európai Központi Bank 15

Mivel a külföldi készpénzkereslet, melynek fő motivációja a vagyontartás, a
nagy címletekre irányul, ezért a különböző címletek állományváltozásának
elemzése is alátámasztja azt az érvelést, hogy a dinamika megváltozása az
euro külföldi keresletéhez köthető.
Az eurobevezetés tehát enyhén negatívan befolyásolhatja a tranzakciós,
viszont erősen pozitívan – a külföldiek keresletén keresztül – a
vagyontartásra irányuló készpénzállományt.

Az informális gazdaság

készpénzkereslete a fejezetben bemutatott módszerrel nem különíthető el,
azonban az világosan látszik, hogy az eurobevezetés nem jelent komoly
korlátozó tényezőt a rejtett gazdaság készpénzkeresletére vonatkozóan.

15

http://sdw.ecb.europa.eu/browse.do?node=3447412 letöltés dátuma: 2009.08.31
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A kérdést a már csatlakozott kelet-közép európai országok adataival lehetne
vizsgálni. Azonban jelenleg sem Szlovéniára, sem Szlovákiára nem áll
rendelkezésre adat az euroátállást követően a készpénzmennyiségre, mivel
az eurozónában a különböző országok mennyiségi adatait csak meglehetősen
nagy bizonytalanság mellett lehet megbecsülni.

5. KÉSZPÉNZES ÉS NEM KÉSZPÉNZES FIZETÉSEK KAPCSOLATA
Mielőtt belevágnánk a rejtett gazdaság készpénzigényének elemzésébe,
érdemes megvizsgálni a statisztikai-ökonometriai elemzés eszközeivel is,
hogy mely tényező miként befolyásolja a készpénzállomány alakulását. A
stilizált tényeket összefoglaló fejezetben már leíró jelleggel vizsgáltam a
készpénzkereslet

tényezőit,

azonban

a

megállapítások

erőteljesebb

bizonyítása érdekében szükséges az összefüggések analitikus feltárása is. Az
adatok forrása a Magyar Nemzeti Bank adatszolgáltatása. (MNBe 2008,
MNBf 2007, MNBg 2006, MNBh 2005, MNBi 2004)
A fent bemutatott ábrák alapján a készpénzmentes fizetési infrastruktúra
fejlettsége, elsősorban a POS terminálok elterjedése segíti a készpénzes
fizetések háttérbeszorulását. A dolgozat elején bemutatott folyamatok
alapján már a kelet-európai országokban is egyre inkább elterjednek a
kártyás fizetések. Ez előnyös egyrészt a fogyasztónak, mivel a kártyás
fizetéssel időt takarít meg. (A készpénzbeszerzés ideje ez esetben zéró.) A
kereskedelmi egységek számára is előnyös lehet a POS terminálok
használata a bankjegyekkel és főleg az érmékkel szemben, mivel azok
szállítása, feldolgozása, tárolása meglehetősen költséges. Fontos azonban
hangsúlyozni, hogy mindezen előnyök ellenére abban az esetben, ha a
kártyás fizetésekre túl magas tranzakciós díjat határoznak meg a
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kártyaelfogadó terminálok üzemeltetői, akkor a POS terminálokon keresztüli
fizetésre való ösztönzés jelentősen mérséklődik. Magyarországon az POS
terminálok tranzakciós díja (interchange) meglehetősen magas volt 2008-ban
(tranzakciónként 1,2%). [Napi Gazdaság, 2008. július 4.]16 A GVH eljárást
folytat az ügyben a kártyaüzletág szereplőinek feltételezett kartellezése
miatt. A vizsgálat lezárult, az MNB kártyás fizetésekre vonatkozó
tanulmánya szerint a díjak csökkenésnek indultak. A kártyás fizetések
elterjedése az állam számára is kedvező lehet, mivel a tranzakcióknak ebben
az esetben nyoma marad, ezért nehezebb az illegális tevékenységek elrejtése.
A különböző fizetési módoknak tehát több szinten is jelentkeznek a
költségei. A fizetési módok nem optimális megoszlása illetve a rejtett
gazdaság kiterjedt nagysága miatt a készpénz széleskörű használatának
társadalmi és egyéni szinten is jelentős költségei vannak.
A költséghatékony fizetés érdekében adott tranzakció során figyelemmel
kell lenni arra, hogy az adott szituációhoz és összeghez mely eszköz
használata a legmegfelelőbb. Mivel a készpénzzel történő fizetésnek a
változó (szállítás, feldolgozás), míg az elektronikus pénznek a fix
költségei a magasabbak (infrastruktúra), ezért a kisebb összegű, helyben
történő vásárlásoknál a készpénz tekinthető hatékonyabbnak, míg a
nagyobb összegű halasztott fizetés esetén inkább az elektronikus fizetés.
A szakirodalomban a készpénzállomány és az informális gazdaság
közötti összefüggésekről Rogoff (1998) készített tanulmányt. A cikk
nemzetközi összefüggésben vizsgálta a rejtett gazdaság készpénz iránti
keresletét. A szerző arra a következtetésre jutott, hogy a nagy címletek,
így a készpénzhasználat túlzott elterjedése megkönnyíti a nem hivatalos
16

Interchange díj: a kártyát elfogadó bank által a kibocsátó részére fizetett, a vásárlási
művelet százalékában meghatározott díj (hazánkban fix díjtétel jelenleg nincs), amelyet az
elfogadó bank – a kereskedői jutalék részeként - továbbhárít a kártyát elfogadó kereskedőre.
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gazdaságban való tevékenységet. Meg kell azonban jegyezni, hogy nem
mondható ki egyértelmű összefüggés a magas készpénzhasználat és a
rejtett gazdaság között, mivel ez utóbbit számos egyéb tényező is
befolyásolja.
A fizetésekkel összefüggő egyéni és társadalmi költségek optimuma nem
feltétlen esik egybe. A készpénzes fizetések tranzakciós költségei
közvetlenül nagyobb részt a pénzügyi szférát érintik, ezért a lakosság a
készpénz túlzott – a társadalmi optimumnál kiterjedtebb – használatában
lehet érdekelt. A rejtett gazdasággal összefüggően a készpénz használatából
fakadó költségek közvetetten jelentkeznek. A gazdasági szereplők ugyanis a
készpénzzel való fizetés anonimitását arra is használhatják, hogy a
megszerzett jövedelmüket eltitkolják. A kieső adóbevételek makroszinten
jóléti veszteségként jelentkezhetnek.
A fizetéssel kapcsolatos költségek bevezetése elvezet

a fizetések

hatékonyságának a kérdéséhez. Ennek vizsgálatához különbséget kell tenni
az egyéni és társadalmi szintű költségek között. Az előbbi az a költség, mely
a fizetési rendszer szereplőinek egyénileg merül fel. Az utóbbi a kiadások
társadalmi szinten aggregált volumenét jelentik, vagyis minden olyan
erőforrás felhasználást magában foglal, ami a fizetési rendszer működésével
kapcsolatos. Mivel a fizetési szolgáltatások előállítása ellátási láncban
történik, ezért az egyéni költségek összege jóval meghaladja a társadalmi
költségeket. Például a kereskedelmi szervezetek költségei magukban
foglalják

a

bank

által

kivetett

díjakat,

melyek

tartalmazzák

a

pénzfeldolgozással kapcsolatos kiadásokat, mint bankjegyek és érmék
szállítási költségeit. A költségek optimalizálása azonban nem társadalmilag,
hanem egyénileg, a fizetési rendszer egyes szereplőinek, a lakosságnak, vagy
a kereskedelmi szervezeteknek a szintjén történik.
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Az egyéni szereplők azonban az egyes tranzakciók során nem közvetlenül
szembesülnek az adott tranzakcióhoz kötődő minden költséggel [Humphrey
D. B, et al (1997)] [Humphrey D. B., et al (2001)]. A fizetési rendszer
működéséhez kötődő költségek ugyanis nem jelennek meg az egyes
tranzakciós díjakban, nem kapcsolhatók közvetlenül az egyes vásárlásokhoz,
a változó költségek ezzel szemben igen. Általánosságban elmondható, hogy
az elektronikus fizetési eszközöknek a fix költségei a magasabbak, mivel a
rendszert működtető információ-technológiai hálózat kiépítése és fenntartása
magas költségekkel jár. Az ilyen típusú fizetési eszközök változó költsége a
tranzakciók számától függ, az átutalt összeg nagyságától nem. A készpénzzel
összefüggő kiadások azonban nagyobb arányban a feldolgozott és szállított
bankjegyek mennyiségétől függenek, ezért a készpénzes fizetésnek inkább
változó költségei vannak [Drehmann, M; Goodhart C; Krueger M (2002)].
Összességében elmondható, hogy az elektronikus és készpénzes fizetések
megoszlását érintően létezik egy optimum. A költségek tehát nem akkor a
minimálisak, ha nem létezik készpénzes fizetés, hanem ha kellően alacsony
arányú. Ebben az esetben az informális gazdaság mozgástere is
számottevően szűkül. A fizetésekkel összefüggő költségek megoszlását a
disszertációban nem vizsgálom. Bár Magyarországon hasonló felmérés még
nem készült, a nemzetközi irodalomban meglehetősen körülírt témáról van
szó.
A különböző tényezők készpénzmennyiségre gyakorolt hatásának pontos
kimutatása érdekében egy több ország adatait felhasználó modellt írtam fel,
melyben a szokásos készpénzkeresleti faktorok közé (jövedelem, kamatláb)
felvettem az egy főre eső POS és ATM terminálok számát is. A modellt
Bulgária, Csehország, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia,
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Magyarország és Románia 2000-2007-ig futó adatain becsültem panel
módszerrel.
A fentiek alapján specifikált készpénzkeresleti modell a következő:

(6.1)
i = 1,…,8

t = 2000-2007

ahol
CURR

forgalomban lévő készpénzállomány euróban17

POP

népesség18

GDP

GDP értéke euróban19

r

nominális pénzpiaci kamatláb20

POSPOP

egy főre jutó POS terminálok21 száma

ATMPOP

egy főre jutó ATM terminálok22 száma

CARDPOP

egy főre jutó betéti és hitelkártyák 23 száma

A

fenti

modellt

legkisebb

négyzetek

módszerével

becsültem

országspecifikus és idő fix hatások mellett.

17

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database letöltés
dátuma 2009.08.31.
18
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database letöltés
dátuma 2009.08.31.
19
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database letöltés
dátuma 2009.08.31.
20
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database letöltés
dátuma 2009.08.31.
21
http://sdw.ecb.europa.eu/browse.do?node=3447412 letöltés dátuma: 2009.08.31
22
http://sdw.ecb.europa.eu/browse.do?node=3447412 letöltés dátuma: 2009.08.31
23
http://sdw.ecb.europa.eu/browse.do?node=3447412 letöltés dátuma: 2009.08.31
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3. táblázat A készpénzállomány tényezői
Változó
C
GDP
r
ATMPOP
POSPOP
R2
Megfigyelések
száma

Együttható

Standard hiba

-3.051341
0.947130
-0.247173
0.660079
-0.301999

1.073859
0.128939
0.036244
0.077929
0.049295

T-statisztika
-2.841472
7.345575
-6.819686
8.470274
-6.126351

Valószínűség
0.0067
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

0.99
64

A becsült modell magyarázó ereje meglehetősen magas, és a paraméterek is
szignifikánsak. A reziduális változó eloszlása normális, vagyis a modell
megfelelően ragadja meg a készpénzállomány változását. A becsült
paraméterek az előzetes várakozásoknak megfelelő előjellel rendelkeznek. A
nominális jövedelem emelkedése pozitív, a nominális kamatláb negatív
irányba befolyásolja a készpénzállomány alakulását. A nominális jövedelem
együtthatója közelít egyhez, ami megfelel az elméleti elvárásoknak. Vagyis a
jövedelem egységnyi emelkedése egységnyivel emeli a forgalomban lévő
készpénzállományt. A vizsgált államok – nem meglepő módon – az ATM-ek
szám növekedésének hatását illetően jobban hasonlítanak a nyolcvanas évek
nyugat-európai államaira.
Mint az 3. táblázatból is látszik, az egy főre eső ATM-ek számának a
növekedése tovább emeli a készpénzállományt. Feltehetően ez arra vezethető
vissza, hogy a lakosság nem alkalmazkodott még az új feltételekhez, és az
egyszeri készpénzfelvételekkor még több bankjegyet vesz magához, mint az
a Baumol-Tobin modell alapján indokolt lenne. Erre a jelenségre
feltételezhetően ráerősít a hitelintézetek díjazási struktúrája is miszerint
havonta csupán egy-két tranzakció ingyenes. A hitelintézetek közötti verseny
erősödése a díjak csökkenésének irányába hat, aminek hatására megfordulhat
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a készpénzállomány és az ATM szám közötti kapcsolat iránya. A POS
terminálok elterjedése – szintén a várakozásoknak megfelelően – csökkenti a
készpénz keresletét. Az egy főre eső kártyák száma nem volt szignifikáns,
azért a végső modellből ez a változó elhagyásra került.
A modell meglehetősen magas 99%-os determinációs együtthatója azonban
óvatosságra kell, hogy intsen. A magas illeszkedés ugyanis feltételezhetően
arra vezethető vissza, hogy némely idősor egységgyököt tartalmaz. A
formális tesztek a GDP a CURR az ATM és a POS idősorokat első fokon
integráltnak találták. (A változók egységgyök vizsgálatát a 2. számú
melléklet tartalmazza.) Ezért módszertani szempontból megfelelőbb, ha az
első differenciákra írjuk fel a modellt, aminek viszont hátránya, hogy
elvesztünk 8 megfigyelést. (A rögzített időhatás ebben az esetben is
szignifikáns volt.) Az eredményt a 4. táblázat mutatja be.
4. táblázat. A készpénzállomány tényezői
Változó
C
D(GDP)
D(INTR)
D(ATM)
D(POS)

R2
Megfigyelések
száma

Együttható

Standard hiba

0.018102
0.786070
-0.182875
0.442176
-0.209387

T-statisztika

0.024583
0.182903
0.050407
0.115227
0.068436

0.736334
4.297746
-3.627971
3.837425
-3.059588

Valószínűség
0.4653
0.0001
0.0007
0.0004
0.0037

0.61
56

A módosított modell szintén szignifikáns paramétereket tartalmaz, az
előjelek is megegyeznek az eredeti modellben tapasztaltakkal. A módosított
modell reziduális változója normális eloszlású.
A két modell alátámasztja a stilizált tények alapján levont és az irodalom
alapján várt következtetéseket.
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A nominális jövedelem emelkedése növeli a forgalomban lévő
készpénzmennyiséget. A készpénzállomány jövedelemrugalmassága az
első modellben közel egy, a második modellben is magasnak mondható.
A kamatláb negatív kapcsolatban áll a készpénzzel, ahogy az az irodalom
alapján várható volt.
A készpénzfelvételi automaták száma növeli a készpénzmennyiséget. Az
egy főre jutó ATM automaták száma meglehetősen rugalmasan növeli a
forgalomban lévő állományt. Tehát a kelet-európai államokban nem
érvényesül

a

Baumol-Tobin

modell.

Vélhetően

a

pénzügyi

közvetítőrendszer fejlődésével egyre inkább kialakul a hatékony
készpénzkészletezés iránti igény.
A

POS

terminálok

száma

viszont

egyértelműen

csökkenti

a

készpénzkeresletet. Ezért a változó jó proxyja a készpénzmentes
fizetések terjedésének. Az indirekt megközelítésben ennek megfelelően a
készpénz tranzakciós keresletét a POS terminálok egy főre eső számát
felhasználva becsüljük.
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6. A REJTETT GAZDASÁG ÉS A KÉSZPÉNZ KAPCSOLATA
Az első fejezet alapján egy hatékonyan működő gazdaságban nincs rejtett
gazdaság. Azonban a kormányzati intézkedések, mint például adózás és
szabályozás mellékhatásaként megjelenik a nem hivatalos gazdasági
tevékenység is. 1958-ban Cagan vetette fel először, hogy az informális
gazdaságban a gazdasági szereplők a készpénzes fizetéseket preferálják. A
nagy hatású tanulmánya óta számos cikk foglalkozott a rejtett tevékenységek
készpénzszükségletével.
A technológiai fejlődés számottevő kihívás elé állította a bankjegyek
használatát, azonban a készpénz nem tűnt el, sőt, állománya – némely
országban GDP arányos mutatója is – folyamatosan emelkedik. Hancock és
Humphrey (1998) föltette azt a kérdést, hogy miért a készpénzt használják a
gazdasági szereplők – az alternatívaköltség ellenére – a pozitív hozammal
rendelkező eszközökkel szemben. Arra jutottak, hogy a készpénz
keresletében az alternatívaköltségen túl más faktoroknak is szerepet kell
játszaniuk. Egy 2002-es [Drehman et al.] tanulmányban bemutatott
kérdőíves felmérés szerint az „jó erkölcsbe ütköző” tevékenység keresletet
teremt az anonim fizetési eszközök iránt. Az anonimitás azonban egy fontos
különbség az elektronikus fizetési eszközök és a készpénz között. A
tanulmány szerzői szerint az anonimitás és a rejtett gazdaságba való belépés
a készpénzkereslet tényezői.
Az egyik legnagyobb visszhangot kiváltó publikáció Kenneth Rogoff (1998)
nevéhez

fűződik.

Véleménye

szerint

az

OECD

országokban

a

készpénzállomány legalább felére a rejtett gazdasági tevékenység miatt van
szükség. A szerző – többek között – arra a következtetésre jutott, hogy az
Európai Központi Banknak újra kellene gondolnia az 500 eurós címlet
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bevezetését. A norvég jegybank által megjelentetett tanulmány szerzői
szerint [Humphrey et al. (2001)] a készpénzállomány 67 százaléka illegális
tevékenységhez köthető. Előrejelzésük szerint ez az arány 80 százalék fölé is
kúszhat. Ennek oka, hogy a tranzakciós készpénzkeresletet egyre inkább
helyettesíthetik az új típusú elektronikus fizetési eszközök. A készpénz és az
informális gazdaság megfeleltetésével többen megpróbálták annak méretét is
megbecsülni [Schneider és Enste (2002), Giles (1999), Tanzi (1986), Cagan
(1958)]. E tanulmányokkal egyetértve Thomas (1999) azt állította, hogy a
túladóztatás és a túlszabályozás fontos faktorai a rejtett gazdaság, így a
készpénzkereslet növekedésének. De azt állította, hogy ilyen módszerrel a
rejtett gazdaság nem becsülhető.

6.1. A rejtett gazdaság készpénzkeresletének direkt becslése
A rejtett gazdaság készpénzkereslete direkt módon a készpénzkeresleti
függvényből kiindulva modellezhető. A metódus mögött rejlő alapvető
elgondolás rendkívül egyszerű: habár az egyedi készpénztranzakciók nem
hagynak nyomot, aggregált szinten mégis megfigyelhetők. Az informális
gazdaságban megvalósuló tranzakciók növelik a készpénz iránti keresletet,
így a készpénzállomány egy magasabb szintet ér el a rejtett gazdaság nélküli
állapothoz képest. Így tehát azon magyarázó változók megragadása
szükséges, amelyek hatással vannak a rejtett gazdaság készpénzkeresletére.
Ezek hatásának kiszűrésével megkaphatjuk azt a készpénzállományt, ami a
rejtett gazdaság létezése nélkül indokolt lenne.
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6.1.1. Előzmények
A rejtett gazdaság készpénzszükségletéből egyes kutatók következtetnek
annak méretétre is [Giles (1999); Feige (1996)]. Azonban ehhez az (1) képlet
alapján ismerni kéne a hivatalos és az informális gazdaság készpénzre
vonatkozó forgási sebességét is. A készpénz forgási sebessége azonban a
rejtett és a hivatalos gazdaságban eltérhet.
Az alább bemutatott módszerek végső célja a rejtett gazdaság méretének
meghatározása, melynek egy közbülső lépése csupán a készpénzkereslet
meghatározás.

Mivel a

disszertáció

célja

az

informális

gazdaság

készpénzkeresletének a vizsgálata, ezért a forgási sebesség becslésére nincs
szükség.
A rögzített arány módszer (fixed ratio method) a készpénz és egy tágabb
pénzmennyiségi kategória közti fix arány feltételezésén alapul. Ezt az
egyszerű megközelítést alkalmazta Gutman (1977), aki a készpénz és a
betétek közötti arányt vizsgálta a következő előfeltevések mellett:
a rejtett gazdaságban nincs készpénz-helyettesítő eszközzel való fizetés
és barter kereskedelem,
a normális készpénz- és betétállomány közötti arány konstans.
A szakirodalomban a modell számos gyengeségére mutattak rá. A készpénz
és betétállomány közötti fix arány feltételezésével csak akkor tudjuk a rejtett
gazdaságot megfigyelni, ha ezt az arányt más tényező nem befolyásolja. Ez a
hipotézis azonban sem elméleti, sem gyakorlati szempontból nem állja meg a
helyét, mivel ezt az arányt a kamatláb, a jövedelmi szintek változása, az
intézményi háttér módosulása és az adózás is befolyásolhatja.
Egy másik megközelítés a pénzügyi tranzakciók számából próbál
következtetni az informális gazdaság méretére. A mennyiségi pénzelmélet –
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Fisher mennyiségi egyenlete (1) – alapján, amennyiben feltételezzük a
pénzmennyiség és a tranzakciók közötti konstans kapcsolatot, akkor a teljes
pénzállomány jó indikátora lehet a rejtett és hivatalos gazdaságban
megvalósuló tranzakcióknak. A módszert 1989 és 1996 között E. L. Feige
dolgozta ki. A rejtett gazdaság készpénzkeresletének meghatározásához
szükség volt egy bázis év kiválasztására, amikor – feltételezése szerint – nem
létezett rejtett gazdaság, és amely állapot fennmaradása mellett a P T és
nominális GDP arány konstans lett volna. Ez a módszer több szempontból is
megkérdőjelezhető. A legszembetűnőbb probléma egyrészt ennek a bizonyos
bázisévnek a feltételezése, másrészt vitatható az is, hogy rejtett gazdaság
nélkül a tranzakciók értéke és a nominális GDP konstans arányú lenne egy
hosszabb időszakon keresztül. Ráadásul megbízható becslés készítéséhez
precíz adatokra lenne szükség a tranzakciók számára vonatkozóan, azonban
ilyen adatok sajnos nem elérhetők. Így összefoglalás képen elmondható,
hogy bár a modell elméleti szempontból attraktívnak tekinthető, gyakorlati
alkalmazása számos problémát vet fel.
A rögzített arány módszer továbbgondolásának tekinthető a Tanzi (1983)
által kifejlesztett metódus, aki ökonometria módszerrel olyan egyéb
faktorokat

is

pénzkeresletet,

beépített

a

így

az

modelljébe,
informális

amelyek

befolyásolhatják

gazdasággal

a

összefüggő

készpénztranzakciók kiszűrhetők. Ezek a faktorok például a korábban már
említett kamatláb, fizetési szokások, jövedelmi szintek változása. Emellett
olyan tényezőket is beépített a modellbe, melyek ráhatással lehetnek a rejtett
gazdaság készpénzkeresletére, mint például a közvetlen és közvetett
adóteher.
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Tanzi által javasolt regressziós alapegyenlet a következő:
(16)
ahol
és
CURR/M2

a

bankrendszeren kívüli

készpénzállomány

és

a

M2

készpénzmennyiség hányadosa,
TW

az adókulcsok súlyozott átlaga (ami befolyásolja a rejtett gazdaság

méretét),
r

a megtakarításokra fizetett kamatláb,

Y

az egy főre eső jövedelem.

A készpénzkereslet többletnövekedése, amely standard pénzkeresleti
függvény exogén változóinak alakulásával (kamatláb, jövedelem) nem
magyarázható, a modellben összefüggést teremt a növekvő adóterhekkel és
egyéb más indokokkal, amelyek miatt a gazdasági szereplők a rejtett
gazdaságba kényszerülnek.
Az informális gazdaság készpénzkeresletének becsléséhez meg kell
határozni azt a pénzmennyiséget, ami a rejtett gazdaságban végbement
tranzakciókkal hozható összefüggésbe. Ehhez a pénzmennyiség aktuális
mennyiségéből kivonjuk a modell által becsült minimális adóteher melletti
pénzmennyiséget. A modell elméleti és gyakorlati szempontból is előrelépést
jelent a fentebb bemutatott módszerekhez képest, ennek köszönhetően a
szakirodalomban ez a metódus terjedt el a leginkább. Mindemellett számos
problematikus pontjára mutattak rá a publikálás óta, amelyek a
következőképpen foglalhatók össze.
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Nem minden tranzakciót bonyolítanak le készpénzben a rejtett
gazdaságban, ezért a módszer alábecsülheti a rejtett gazdaság méretét.
Az adóterhelés mellett számos egyéb tényező is befolyásolhatja az
informális gazdaságot, mint az állami szabályozás és adórendszer
bonyolultsága, az adómorál. Ezen faktorokról azonban a legtöbb
országban nem állnak rendelkezésre megbízható adatok [Aastveit, K. A.
(2006)].
Fontos hiányosság továbbá, hogy a (16) egyenlet nem felel meg a
modern statisztikai elemzés kívánalmainak. A fenti modell alapján
becsült pénzkeresleti függvény álregressziós kapcsolatot (spurious
regression) [Granger és Newbold (1974)] ír le abban az esetben, ha
valamely (vagy mindegyik) modellbe bevont változó legalább első fokon
integrált, vagyis egységgyököt tartalmaz. A vizsgálatba bevont változók
jellemzője – a gazdasági idősorokra jellegzetes módon – viszont éppen
az, hogy legalább első fokon integráltak. A probléma kiküszöbölése
érdekében egy kointegrációs modell felírása javasolt a Granger
reprezentációs elmélet szerint [Engle és Granger (1987)].
A fentiek alapján a Tanzi által javasolt változók segítségével a
tanulmányomban egy strukturált vektor hibakorrekciós modell (structural
vector error correction model, SVECM) segítségével modelleztem a rejtett
gazdaság készpénzkeresletét. Ez a becslési eljárás Garrat et al. (1998, 1999)
tanulmányában jelent meg először a szakirodalomban. Emellett hasznos
metodológiai segítséget nyújtott az Eviews 6.0 programcsomag felhasználói
útmutatója is. Az SVECM modell keretei között elemezte az eurozóna
gazdasági teljesítményét egy 2002-ben megjelent, a holland jegybank által
publikált tanulmány is [P.J.G. Vlaar]. A modell becslését és az eredményeket
a következő fejezetben mutatom be.

82

6.1.2. Modellspecifikáció
Számos korábbi empirikus tanulmányban a (16) egyenleten alapuló modellel
becsülték a rejtett gazdaságot. E modellek általában egy egyenletből álltak,
és legkisebb négyzetek eljárással (ordinary least squares, OLS) kerültek
becslésre. Ez az eljárás nem felel meg a modern statisztikai elemzés
követelményeinek, mivel az így becsült modell nem valós kapcsolatot –
(spurious regression) – mutathat ki abban az esetben, ha a változók első
fokon integráltak [I(1)]. A kointegrációra (együttmozgás) vonatkozó elmélet
alapján, ha a változók kointegráltak, akkor több kointegrációs kapcsolat is
lehet a változók között, melyek közül az (16) egyenlet a legjobb esetben is
csak egyik.
A strukturális vektor hibakorrekciós modell alkalmazásához specifikálni kell
a változók közötti hosszú távú kapcsolatot. A SVECM modellhez két
lehetséges hosszú távú egyenletet becsültünk az alábbi öt változóra. A
becsült adatok negyedéves bontásúak, melyeknek szezonális kiigazítását
TRAMO/SEATS eljárással a DEMETRA 2.1 programcsomag segítségével
végeztem el.

ahol
ln
CURR

a természetes logaritmust jelöli
a bankrendszeren kívüli készpénzállomány
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M2

M2 pénzmennyiség kategória (készpénz és betét) állománya adott

időszakban24
T

az adott időszakban befolyt közvetett és közvetlen adók25

Y

a nominális GDP adott időszakban26

r

megtakarítási kamatráta27

P

implicit GDP deflátor28

π

árak változása az adott időszakban, a GDP deflátor változása

Az

első

egy

klasszikus

készpénzkeresleti

függvény,

ahol

a

reálpénzmennyiség a kamatláb és a reáljövedelem függvénye.
(17)
A paraméterek várt előjele β11<0, míg β21>0. A (17) egyenlet tartalmazhatja
– helyettesítve a kamatlábat – az inflációt is magyarázó változóként, mint a
készpénz alternatívaköltsége.
A második egyenlet a készpénz-jövedelem oksági összefüggéssel foglalkozó
irodalom alapján írható fel [Friedman és Schwarz (1963); Sims (1972)].
Ebben az összefüggésrendszerben a jövedelem változásának eredményeként
a

bankrendszeren

kívüli

készpénzmennyiség

is

módosul.

A

bankjegyállományt befolyásolja továbbá az adóráta és az infláció. A
specifikált kettes-számú hosszú távú egyenlet ennek megfelelően a
következő.
24

http://www.mnb.hu/engine.aspx?page=mnbhu_statisztikai_idosorok letöltés dátuma:
2009.05.15.
25
http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/tabl3_07_02ic.html letöltés
dátuma: 2009.05.15.
26
http://portal.ksh.hu/portal/page?_pageid=37,447530&_dad=portal&_schema=PORTAL
letöltés dátuma:2009.05.15.
27
lásd fenn
28
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database letöltés
dátuma 2009.05.15.
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(18)
A paraméterek várt előjele β02>0, β22<0 és β32>0. Tehát a reáljövedelem
pozitívan reagál a készpénzmennyiség és az infláció változásaira, de az
adóráta a reáljövedelmet negatívan befolyásolja.
A két reziduális változó független eloszlású stacionárius véletlen változók
(nulla várható értékkel és konstans varianciával). A (17) és (18) egyenletek
reziduális változói adják a rövid távú egyenletek késleltetett hibakorrekciós
tagjait.
A rövid távú egyenletek a fejezet elején felsorolt változók első differenciáit
és a hosszú távú egyenletek egy periódussal késleltetett értékeit
tartalmazzák. A rövid távú egyenleteket vektor autoregresszív (VAR)
modellben egyszerre becsültem.
A paraméterek rögzítésével becsülhetővé válik a

rejtett gazdaság

készpénzszükséglete úgy, hogy első lépésben a tényleges adóráta, majd egy
feltételezett optimális (vagy nulla) adóráta hatásait szimuláljuk. Ebben rejlik
a számítás fő gyengesége is, mivel arra vonatkozóan nincs megbízható
információ, hogy milyen adóráta mellett lenne minimális (optimális) méretű
a rejtett gazdaság. A modell továbbá nem veszi figyelembe a rejtett gazdaság
egyéb magyarázó faktorait, mint az adómorál, vagy a szabályozás
bonyolultsága.

6.1.3. A rejtett gazdaság direkt becslése
A rejtett gazdaság készpénzkeresletét ez előző fejezetben bemutatott modell
alapján becsültem. Az idősorok negyedéves bontásúak, a szezonalitást
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TRAMO/SEATS eljárással már a modellalkotást megelőzően kiszűrtem. A
megalapozott modell alkotás érdekében a teszteléssel kezdtem. A változók
egységgyök tesztek alapján I(1)-ek, vagyis egyszeres differenciálással
stacionáriussá tehetők. (Az eredményeket lásd 3. sz. melléklet) Akkor
fogadtam el a változó stacionaritását, ha több teszt is azonos eredményre
vezetett.
A kointegrációs elmélet megfelelő keretet ad a változók közötti hosszú és
rövid távú kapcsolatoknak a feltárásához. A kointegrációs elemzés nem
feltétlenül egy hosszú távú egyenletet eredményez. Azonban a kointegráló
vektorok ismeretlen száma és a változók potenciális endogenitása korlátozza
az egy egyenletes modellek használhatóságát. Ennek megfelelően a
többváltozós

VAR

modellekből

származtatott

strukturális

modellek

nyújtanak megfelelő keretet a további vizsgálódásunkhoz.
Következő lépésben azt kell megállapítani, hogy a VAR struktúra hány
késleltetett értéket tartalmazzon. A kritériumok többsége az egy késleltetésű
modellt ajánlja (lásd 3. sz. melléklet). A modellt mégis 2 késletetéssel
becsültem, mivel a SVECM (korlátozott VAR) módszer csak páros számú
késleltetést

engedélyez.

Megvizsgáltam

továbbá,

hogy

statisztikai

szempontból hány kointergáló vektor alkalmazása a legmegfelelőbb. A
Trace teszt alapján a modell kointegrációs rangja (trend nélkül) 2. Ez
alátámasztja az elméleti szempontok alapján felállított modellt, mely két
kointegráló vektort tartalmaz.
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A (17) és (18) hosszú távú egyenletek alapján becsült modell reziduális
tesztjei megfelelőek. A reziduális változók független normális eloszlásúak és
nincs jele heteroszkedaszticitásnak. Az autokorrelációt viszont nem tudtam
kizárni. A hosszú távú kapcsolatokat leíró egyenletek a következők:
(17.1)

(18.1)
A

paraméterek

előjelei

a

kamatlábét

leszámítva

megfelelnek

a

várakozásoknak. (Szignifikancia szintek a 3. sz. mellékletben)
A modell alapján úgy becsültem a rejtett gazdaság készpénzszükségletét,
hogy az azt megragadó változót (adóbevételek/jövedelem) 0-ra kalibráltam,
így szimulálva azt a helyzetet, hogy az állam nem avatkozik be a vállalatok
jövedelmi viszonyaiba. A tényleges és a 0 adóterhelés mellett számolt
készpénzigény különbsége az elgondolás szerint a rejtett gazdaság
készpénzigénye. Ezt elméleti szempontból az indokolhatja, hogy az állam
beavatkozása nélkül nem lenne rejtett gazdaság. Ebből következően egy zéró
adóterhelés állapota jól szimulálhatja a rejtett gazdaság nélküli állapotot.
Mivel olyan gazdaság nem létezik, melyben nincs adóelvonás, ezért az
informális gazdaság mindenhol jelen van. Azonban 1.3 alapján létezhet a
rejtett gazdaság egy optimális szintje, mely mellett a pozitív hatásokat nem
kompenzálják túl a negatív hatások. A modell eredményét a 13. ábra
szemlélteti.
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13. ábra A készpénzállomány alakulása rejtett és a teljes gazdaságban a GDP
százalékában
Direkt becslés
%
8
7
6
5
4

3
2
1
0
1996

1997

1998

1999

2000

Készpénzállomány

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Készpénzállomány rejtett gazdaság nélkül

Forrás: saját becslés

A modell egy meglehetősen leegyszerűsített magyarázata a valóságnak,
mellyel két alapvető probléma van:
A rejtett gazdaság nem csupán a magas adók függvénye, hanem az
illegális tevékenységek és továbbá – többek között – a bürokratikus
viszonyok is befolyásolják.
Amennyiben elfogadjuk, hogy az informális gazdaságot alapvetően az
adóráta befolyásolja, akkor sem biztos, hogy a 0 adóbevételek mellett
lenne a lehető legkisebb a rejtett gazdaság készpénzkereslete.
A modell ennek megfelelően csupán arra ad (korlátozott) választ, hogy a
készpénzmennyiségből mekkora részt magyaráz az, hogy az állam adót szed
be.
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Érdekes összefüggésekre mutat rá az is, ha megvizsgáljuk a becsült modell
alapján származtatott impulzus válaszfüggvényeket is. Az adóráta változása
viszonylag gyorsan hat a készpénzállományra, míg a kamatlábnak igaz
negatív,

de elhúzódó hatása van.

Az

infláció

emelkedése

is a

készpénzmennyiség mérséklődésének irányába hat, viszont a GDP-t érő sokk
nem igazán befolyásolja a készpénzmennyiség alakulását. Ez utóbbi – az
összes többi hatással ellentétben – nem igazán felel meg az elméletből adódó
várakozásainknak.
14. ábra Impulzus válaszfüggvények

Forrás: saját becslés
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Az hogy a GDP által indukált sokk gyakorlatilag nincs hatással a
készpénzmennyiségre,

óvatosságra

kell,

hogy

intsen

a

modell

használhatóságát illetően.
A rejtett gazdaság készpénzkeresletének direkt becslése számos – nem
minden esetben megalapozott – feltételezésen alapul, ezért a mélyreható
vizsgálódáshoz szükség van egy merőben más megközelítés alkalmazására
is. Ez az indirekt becslésen alapuló modellezés, melynek elméleti hátterét a
következő fejezet tárgyalja.
Az ezredforduló környékén egyre több tanulmány jelent meg, mely nem
közvetlenül, egy vagy több proxy segítségével próbálta a rejtett gazdaság
készpénzkeresletét megragadni, hanem maradékelven, a tranzakciós és
vagyontartással összefüggő készpénzkereslet meghatározásával jutott a
rejtett gazdasághoz.

6.2. A rejtett gazdaság készpénzkeresletének indirekt becslése
Míg az előző fejezetben a készpénzkeresleti függvény alkalmazásával
közvetlen

módszert

becslési

készpénzigényére,

a

jelen

mutattam

szakaszban

be
a

a

teljes

rejtett

gazdaság

készpénzállomány

felhasználásával becsülöm a készpénzes tranzakciók volumenét, ebből
származtatva

az

informális

gazdaság

működéséhez

szükséges

készpénzállományt.
A

1.2.

fejezetben

bemutatott

motívumokból

következően

a

készpénzállomány egy része tranzakciós, egy része vagyontartási célokat
szolgál, a reziduum viszont a rejtett gazdasághoz köthető. Közvetett módon
úgy juthatunk el az informális gazdaság készpénzigényéhez, ha először
meghatározzuk

a

tranzakciós

készpénzkeresletet,

majd

a

maradék
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állományból,

mely

tartalmazza

a

vagyontartási

céllal

tartott

bankjegyállományt is, próbálunk következtetni a rejtett tranzakciókhoz
szükséges

készpénzigényre.

gazdasággal

összefüggő

Másképpen

fogalmazva

készpénzkeresletet

nem

modellezzük,

a

rejtett

hanem

a

tranzakciós és esetleg a vagyontartási motívummal magyarázhatót. Ennek
megfelelően nincs szükség olyan magyarázó változó bevezetésére, mely a
rejtett gazdaság készpénzkereslet fő meghatározójának van kikiáltva. Ebből
fakadóan

az

efféle

megközelítés

jobban

megfelelhet

az

elméleti

követelményeknek.

6.2.1. A készpénzállomány felosztása
A kiindulópontom szerint a készpénzállomány egy része magyarázható
tranzakciós illetve más legális vagyontartási motívumokkal, a teljes
állomány egy része azonban az informális gazdasághoz köthető. Az
alábbiakban számba veszek minden olyan releváns információt, mely segít
abban, hogy elkülönítsük a készpénzállomány legális céllal magyarázható, és
nem magyarázható részét. A számítás gondolatmenetét az 5. táblázat mutatja
be.
A tranzakciós készpénzállomány az adott időszakban megvalósuló legális
áru- és szolgáltatás-vásárlásokhoz szükséges. A kiszámításához ismerni
kellene az adott évben megvalósuló készpénzes vásárlások értékét. Erre
vonatkozóan azonban nem rendelkezünk tényadattal, ezért ezt becsülni kell.
A készpénzes tranzakciók értékét (5. táblázat; A. sor) ökonometriai modellel
becsültem, melynek részletes leírását és a becslési eredményeket a következő
fejezetben mutatjuk be.
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A készpénzes forgalom alapvető jellemzője, hogy egy bankjegy vagy érme
sokszor megfordul egy időszakban, többször is fizetnek vele. A tranzakciós
készpénzállomány megfordulását pontosan nem ismerjük, ezért ezt az egy
bankkártyára

jutó

ATM

készpénzfelvételek

számával

közelítettem.

Feltételezve, hogy a legális tranzakciókhoz köthető készpénz forgása a
bankszféra-háztartások-vállalatok-bankszféra útvonalon történik, ez az adat
jól reprezentálja, hányszor fordul meg a tranzakciós bankjegyállomány egy
adott évben.29 A készpénzes tranzakciók értékét elosztva az egy
bankkártyára jutó ATM készpénzfelvételek számával megkapjuk (5.
táblázat; D sor), hogy a mennyi készpénz szükséges az adott évben
megvalósult készpénzes tranzakciókhoz, vagyis hogy mennyi a tranzakciós
készpénzállomány (5. táblázat; E sor).
15. ábra A készpénz körforgása a gazdaságban
Kereskedelmi bankok

Lakosság,
kereskedelem

Központi bank

Kereskedelmi bankok

A bankjegyek és érmék ugyanis folyamatos körforgásban vannak a pénzügyi
és a reálszféra szereplői között. Egy vásárlás során fizetésre használt
bankjegy a kereskedőhöz, majd a számlavezető bankhoz kerül. A bankok a
bankjegyeket30
29
30

pedig

visszaforgatják

a

reálgazdaságba.

A

Az érmeék összértéke a teljes állományi szinten elhanyagolható mértékű.
Az érmék jelentősége csekély, mivel a forgalomban lévő állomány csupán 2%-át adják.

92

készpénzforgalomba való visszaáramlása jellemzően ma már ATM
automatákon keresztül történik, Magyarországon a készpénzfelvételek
számának mintegy 15%-a még a hagyományos kereskedelmi bankfiók
hálózatán keresztül (OTC) valósul meg.31
Amennyiben ismernénk a készpénzhez jutás átlagos gyakoriságát, vagyis
egy adott évben megvalósuló készpénzfelvétel frekvenciáját, akkor abból
már következtetést tudunk levonni, hogy mennyi készpénzre van szükség
egy adott év fogyasztásának megvalósításához. Ha feltesszük, hogy az ATM
készpénzfelvételek segítségével felvett bankjegyekre csupán fogyasztás
céljából

van

szükség,

akkor

az

egy

bankkártyára

eső

ATM

készpénzfelvételek száma megmutatja, hogy átlagosan hányszor fordul egy
gazdasági szereplő a bankjához, hogy onnan készpénzt vegyen fel, és azt
elköltse. [Paunonen, H.–Jyrkönen, H. (2002)]
Az elgondolás másképpen úgy fogalmazható meg, hogy nem a fogyasztás
(vásárlás) megvalósulásakor vesszük számba a készpénzes tranzakciókat
abból a szempontból, hogy vajon hányszor fizetnek ugyanazzal a
bankjeggyel,

hanem

kihasználva

a

körforgás

természetét

a

készpénzforgalomba áramlásának gyakoriságát becsüljük.
A gondolatmenetnek két gyengesége van. Egyrészt a készpénzfelvétel nem
csupán az ATM automatákon történik, és nem csak fogyasztási céllal
veszünk

fel

bankjegyeket.

Azonban

logikailag

végiggondolva

a

megtakarításainkat legritkább esetben vesszük fel ATM automatán keresztül,
hiszen ilyenkor általában nagyobb összegre van szükségünk, ami
biztonságosabban megoldható bankfiókban. Ezzel együtt a bankfiókban
felvett (kisebb összegű) készpénzt elkölthetjük fogyasztásra. Mivel ez utóbbi
31

Ebből a szempontból a postai készpénzfelvétel elektronikus készpénzfelvételnek minősül,
mert POS automatán keresztül történik.
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a tranzakciók számának csupán 15%-át teszi ki, az ATM felvételek
gyakoriságát jó közelítésnek tekintem a készpénzhez jutás átlagos
gyakorlatiságát illetően.
A rövidtávon várható kiadások tartalékolására fenntartott bankjegyek nem
vesznek részt a tranzakciós forgalomban, ezért ezeket külön kellene
feltűntetni. A puffer készpénztartás azonban közvetlenül nem megfigyelhető.
Egy svéd tanulmányban [Guibourg et al (2007)] kérdőíves felmérés alapján
becsülték a teljes állományon belül körülbelül 5 %-ra a lakosság likviditási
célból tartott készpénz arányát. Mivel Magyarországra vonatkozóan nem
rendelkezünk saját felméréssel erre vonatkozóan, ezért ezt a tényezőt nem
tudtam figyelembe venni.
Azonban nemcsak a háztartások, hanem a többi szektor is tartalékolhat
rövidtávon logisztikai célból készpénzt, ami szintén a készpénzállomány
legális céllal magyarázható részébe számít. Az állam és a pénzügyi
vállalkozások készpénz puffere a pénzügyi számlákból közvetlenül
rendelkezésre áll (5. táblázat F; G sor). A nem pénzügyi vállalkozások
készpénzállományát, amelyre a pénzügyi számlákban szintén van adat, nem
vettem figyelembe a magyarázható állományon belül. Ennek oka egyrészt
az, hogy a tranzakciós készpénzállomány már tartalmazza azt a mennyiséget,
amely a kiskereskedelmi forgalomhoz szükséges. Másrészt, az ezen felül
esetlegesen a vállalkozásoknál lévő készpénzmennyiségből pedig nehezen
elkülöníthető, hogy legális, vagy illegális céllal tartották-e. A vállalkozások
mérlegben jelentett készpénztartása ugyanis az elmúlt években elszakadt a
ténylegesen a pénztárban tartott bankjegyektől [Bódi-Schubert, A. (2010)].
További probléma, hogy a pénzügyi számlák adatainak becslése a
nagyvállalatok jelentései alapján történik, a kisvállalatok készpénztartásáról
keveset tudunk [Simon, B. (2009)].
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5. táblázat. A készpénzállomány felbontásának módszere
A Készpénzes tranzakciók értéke
B Készpénz felvétel (darab)
C Bankkártyák száma (darab)
D Forgalomba kerülés gyakorisága (B/C)
E Tranzakciós készpénzállomány (Vásárlási tranzakciókhoz
szükséges készpénz) (A/D)
F Állam által tartott készpénz
G Bankok által tartott készpénz
I Magyarázható készpénzállomány (E+F+G)
Forrás: Gabriela Guibourg és Björn Segendorf (Sveriges Riksbank):
The Use of Cash and the Size of the Shadow Economy in Sweden
2008. március. alapján

A fenti sorok összeadása a magyarázható készpénzállományt eredményezi,
melyet a teljes állományból kivonva megkapjuk a fenti eljárással nem
magyarázható készpénzállományt. Ez viszont nem teljes mértékben azonos
az illegális (rejtett) tevékenységgel összefüggő készpénzállománnyal, mivel
a legálisan felhalmozott megtakarítások is tarthatók hosszú távon
készpénzben. Egy nagyon alacsony kamatláb mellett például racionálissá
válhat a készpénzben való megtakarítás, hiszen a kamatveszteséget bőven
kompenzálhatja a likviditási prémium. Szerepet játszhat továbbá a pénzügyi
szférával szembeni bizalmatlanság is abban, hogy a gazdasági szereplők egy
része a készpénzben való vagyontartást preferálja. Ezért

a fenti

gondolatmenet eredményeként kapott értékeket megfelelő óvatossággal kell
elemezni, ha a rejtett gazdaság készpénzkeresletére akarok következtetni.

6.2.2. A tranzakciós készpénzkereslet becslésének levezetése
A tranzakciós készpénzkereslet meghatározására használt módszer a
készpénzállomány és elektronikus (készpénzmentes) POS fizetések közötti

95

korreláción alapszik. A POS32 fizetések olyan vásárlások, melyeknél a
tranzakció ellenértékének megtérítés folyamata a vásárlás pillanatában
történik, vagyis határidős fizetések nem tartoznak bele a kategóriába. Az
elektronikus fizetések a legális tranzakciók során helyettesítő eszközei a
készpénzes tranzakcióknak. E feltételezés annál inkább érvényesül, minél
inkább elterjedtek az elektronikus fizetés fogadására alkalmas eszközök, az
úgynevezett POS terminálok. (BISa; BISb)
A szakirodalomban számos tanulmány foglalkozik a készpénz tranzakciós
keresletével. Az egyik ilyen tanulmányt Bos írta 1993-ban, melyben az akkor
újdonságnak számító elektronikus pénztárca hatását vizsgálta a kis értékű
fizetésekre vonatkozóan. Feltételezte, hogy a vásárlók egy bizonyos érték
alatti fizetéseket elektronikus pénztárca segítségével hajtják végre, továbbá,
hogy e fizetési eszköz használatát minden fogyasztó és kereskedő elfogadja.
A holland fizetési szokásokat kivetítette a többi európai államra is. Arra a
kérdésre, hogy milyen hatással lehet az egyes címletek állományára az
elektronikus pénztárcák elterjedése azt választ adta, hogy a bankjegyek
állománya akár 1,5%-48,5% között is zsugorodhat attól függően, milyen
értékű bankjegyről van szó.
Markose és Loke (2000) ezzel szemben egy elméleti szempontból
megalapozottabb szemléletmódot követett a tanulmányukban, melyben a
Baumol-Tobin módszert felhasználva a készpénz és a kártyás fizetések
közötti egyensúlyt keresték.
A mikro és a makroökonómia szemlélet határmezsgyéjén indultak el egy
olasz tanulmány szerzői [Attanasio et al. (1998)], akik a készpénzkeresletet
háztartási és vállalati szintű adatokkal becsülték. A háztartásokra
vonatkozóan azt találták, hogy a fogyasztás és kamatláb rugalmasság
32

Point of sale
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jelentősen eltér attól függően, hogy rendelkezne-e ATM hozzáférést
biztosító kártyával. Vagyis az a háztartás, aki rendelkezik bankkártyával,
sokkal inkább kamatláb érzékeny, mint aki nem.
Duca és Whitesell 1995-ös tanulmánya keresztmetszeti adatokon vizsgálta
bankkártyák hatását a készpénzkeresletre. Eredményeik szerint a bankkártya
birtokos általában kevesebb csekkel és készpénzállománnyal rendelkezik, de
a bankkártya használat nem befolyásolja a teljes betétállományának
nagyságát. A becslésük szerint a bankkártya tulajdonlás valószínűségének
10%-os növekedése 11%-kal csökkenti a tartott készpénzállományt.
Blanchaflower (1992) hasonló következtetésekre jutott, szerinte a bankkártya
csökkenti a készpénz pufferelési hajlandóságot. Boeschotem hollandiai
mikro adatokon becsülte a fizetési szokásokat 1990-ben. Szerinte is a POS,
ATM terminálok használata csökkenti a készpénztartást. Ezt a vizsgálatot
megerősítette Humphrey, Pulley és Vesala ‟96-os tanulmánya, akik 14
ország adataiból jutottak azonos következtetésre, bár a modellnek számos
gyengesége is van [Avery, R. B.(1996)].
Snellmann és Vesala ezzel szemben alacsonyabbra becsülte a kártyás
fizetések készpénz helyettesítését. A szerzők a készpénzmentes fizetések
készpénz helyettesítésének mértékét vizsgálták 1980 és 99 közötti adatokon.
A készpénz-helyettesítés

folyamatát

egy S

alakú tanulási görbén

modellezték, és az így specifikált modellel jelezték előre a görbéket. Az
eredményeik szerint az S görbéknek gyors és lassú dinamikájú fázisaik
vannak. A tanulmányuk szerint a kiskereskedelmi fizetésekben a készpénz
szerepe továbbra is erős marad, és a teljes vásárlási tranzakciókon belül nem
fog 65% alá csökkeni. Bár jelenleg Nyugat-Európában gyors a fejlődés, de a
folyamat már lassul. Snellman et al (2000) által írott tanulmány európai
panel adatokon becsülte a készpénzmentes fizetések elterjedését. Ők is azt
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találták, hogy az S alakú tanulási görbe jól leírja a fizetési technológiák
fejlődését és a készpénzmentes fizetések elterjedését. Az, hogy az egyes
országok a tanulási folyamat melyik fázisában találhatók, erőteljesen függ a
készpénzmentes fizetéseket lehetővé tevő infrastruktúrák elterjedtségén.
Hollandiában és Svájcban a készpénzmentes fizetések például a tanulmány
készítésének idején kezdtek belendülni, míg Nagy-Britannia, Németország
és

Olaszország

nagyon

lassú

fejlődési

szakaszban

van,

95%-os

készpénzhasználati mutatóval.
A disszertációban a készpénzes és elektronikus tranzakciókat az összérték, és
nem a tranzakciók volumen (szám) alapján vizsgálom. Ennek oka egyrészt,
hogy az indirekt megközelítésben a fogyasztásból indulok ki, mint amire a
készpénzes tranzakciók irányulnak. További indok, hogy a modellekben
szerepel a kamatláb, mint változó, és a készpénz alternatívaköltsége a
készpénzállomány

értékével,

és

nem

a

készpénzes

tranzakciók

gyakoriságával van összefüggésben.
Az általam is alkalmazott modellt egy norvég tanulmány [Humphrey et al.
(2000)] alapján, a svéd [Guibourg, Segendorf (2007)] és a finn [Snellman et
al. 2000] jegybank alkalmazta és fejlesztette tovább. A módszer a nemzeti
számlák elvéhez hasonlóan bontja meg az egy adott időszakban keletkezett
jövedelmet.
A modellben a t időpontban vásárolt fogyasztáshoz köthető fizetések
(továbbiakban: POS fizetések) arányosak a nominális jövedelemmel
(nominális GDP) egy adott országban. Minden POS fizetés vagy
készpénzben (CASH), vagy elektronikus fizetési eszközzel történik (NCP –
non-cash-payment).
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,f‟>0

(19.1)

ahol,
CASHit

a készpénztranzakciók értéke egy t időpontban i országban

NCPit

a nem készpénztranzakciók értéke egy t időpontban i

országban
Ahogy az előző fejezetben is bemutattam, a tradicionális készpénzkereslet
modellben a készpénz iránti igényt (CURR) a tranzakciós és vagyontartási
motívum határozza meg, melynek alternatívaköltségét a piaci kamatláb (r)
határozza meg.

CURR

t

g(CASH t , rt ),

g1

0,

g2

0

(19.2)

ahol
CURR

t

a készpénzállomány a bankszektoron kívül t időpontban

rt

nominális pénzpiaci kamatláb t időpontban

A (19.1) és

a (19.2) egyenleteket összekombinálva a készpénzállomány

mérete a jövedelem, a vásárolt fogyasztással összefüggő készpénzmentes
fizetések (POS tranzakciók) és a nominális kamatláb függvénye.
(19.3)
a 19.3 egyenletet linearizálva a következőhöz vezet:
(19.4)
A (19.3) összefüggés tekinthető az elméleti alaptételnek, miszerint az
elektronikus

tranzakciók

értéke

negatív

korrelációban

van

a

készpénzállománnyal, míg a tranzakciós kereslet növeli a bankjegy és
érmeállományt (g‟1>0) Amennyiben megbecsüljük g‟ -et, eredményül a
1

készpénzes tranzakciókat kapjuk.
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Az empirikus implementáció érdekében (19.1) és (19.2), valamint az ezekből
származtatott (19.4) felírható éves differenciákra is (f és g függvényeket
linearizálva).
(19.1‟)
ahol,
differencia operátor
φ

f‟

továbbá,
(19.2‟)
ahol,

Az α1 paraméter értéke mutatja a készpénz helyettesítési hatását – az
elektronikus fizetések elterjedésének hatására bekövetkező strukturális
változást. Elméleti szempontokból α1-nek minden esetben pozitívnak kell
lennie.
A (19.1‟) és (19.2‟) egyenletekből az alábbi összefüggést kapjuk:
(19.3‟)
A (19.3‟) megoldva a készpénzmentes POS tranzakciókra:
(19.5)
Ahol β negatív és megegyezik

-vel.
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A (19.2‟) egyenletből levezethető a készpénzes tranzakciók értékének éves
változása:
(19.6)
Így készpénzes tranzakciók becslésre használható modellt kaptunk. A 19.5
egyenlet empirikus becslésével megkaphatjuk azon paramétereket (α;β),
melyek segítségével a 19.6 egyenletből kiszámíthatjuk a készpénzes
tranzakciók összértékének változását.

6.2.3. A tranzakciós készpénzkeresleti modell specifikációja
A modellspecifikáció egy kulcseleme, hogy β miként határozódik meg.
Amennyiben β konstans, akkor a modellünk nem ragadja meg a fizetések
technológiai fejlődéséből fakadó változásokat. Ezért mind a norvég, mind a
finn jegybank által alkalmazott modellben β értéke időben és térben változó.
Időben, mivel a fejlődés előrehaladtával a gazdasági szereplők egyre inkább
a készpénzmentes fizetési eszközök felé fordulnak, térben, mivel a változás
dinamikája országról-országra eltérő. A már idézett tanulmányokban – így
jelen disszertációban is – a készpénzes fizetés helyettesítő eszköze a
kártyával POS terminál segítségével történő fizetés. A modellben tehát a
POS terminálok penetrációjával mérem az elektronikus fizetések elterjedését
(lásd lejjebb 19.7).
A magyarázó változók között szerepeltetett készpénzmentes fizetések
operacionalizálása szükséges a megfelelő modellspecifikáció érdekében. A
legtöbb országban a betéti és hitelkártyák a kizárólagos helyettesítői a
bankjegyeknek. Éppen ezért az empirikus implementáció során a kártyás
fizetéseket (CARD) tekintem a készpénzmentes fizetéseknek. Számos
országban azonban a kártyával történő vásárlásokon kívül jelentős a csekk
(nem „sárga csekk”) vásárlások értéke. Szerencsére azonban ennek mértéke
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jelentősen visszaszorulóban van. Az általam vizsgált országokban azonban a
csekkel történő vásárlások aránya elhanyagolható mértékű az EKB által
publikált Blue Book [EKBd 2007, EKBe 2007, EKBf 2003, EKBg 1999]
szerint. Ezért ezzel a fizetési fajtával nem foglalkozom. A Magyarországon
jelentős tranzakciós értéket kitevő ún. sárga csekkes fizetéseket készpénzes
vásárlásnak tekintem, mivel az így megvalósuló tranzakciókban általában
készpénzzel történnek. (Lehetőség van a sárga csekkeket átutalásos úton is
rendezni, azonban ennek mértéke elhanyagolható).
A rendelkezésre álló idősorok nagyon rövidek és éves periodicitásúak, ezért
panelbecslést alkalmaztam 14 ország33 1996 és 2008 közötti adatain. Csak
olyan országokat tudtam bevonni az elemzésbe, melyek a vizsgált
időszakban saját

valutával rendelkeztek.

Az eurozóna országainak

készpénzállományára vonatkozóan ugyanis nem rendelkezünk pontos
tényadatokkal. A teljes elméleti elemszám 182, pár adat azonban hiányzott
az egyes idősorokból, ami a panelbecslés sajátosságai miatt nem jelent
problémát. A felhasznált adatokat az EUROSTAT és az EKB adatbázisából
származnak, ahol kellett kiegészítve a nemzeti jegybankok adataival. Az 2.1
pontban bemutatott készpénz tranzakciós modell alapján specifikált egyenlet
a következő:

33

Bulgária, Csehország, Észtország, Dánia, Egyesült Királyság, Magyarország, Litvánia,
Lettország, Szlovénia, Szlovákia, Lengyelország, Svédország, Románia, Svájc
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i=1,…,13

(19.7)

ahol,
Cit
CARDit
CURRit
GNIit
rit
technikai változók:
ATMPOP
POSPOP

nominális hazai háztartások fogyasztása i országban t
időpontban34
POS terminál kártyás fizetések összértéke i országban
t időpontban35
Készpénzállomány értéke i országban t időpontban
Nominális GNI i országban t időpontban36
pénzpiaci kamatláb37
egy főre eső ATM automaták száma
egy főre eső POS terminálok száma

A nem készpénzes vásárlások értékét a kártyás fizetésekkel helyettesítettem,
mivel az egyéb elektronikus fizetési módokra nem rendelkezünk releváns
információval arról, hogy mennyi pontosan az az arány, amit áruk és
szolgáltatások vásárlásra fordítódik. A POS terminálon lebonyolított kártyás
fizetések túlnyomó része viszont közvetlen vásárlásra irányul. A már fentebb
is idézett norvég és a finn tanulmányban alkalmazott GDP helyett a
végeleges specifikációban a GNI-t alkalmaztam, mivel az relevánsabb
változónak bizonyult a tesztelés során. Az egy főre eső POS és ATM
terminál változó alkalmazásával csökkenthető az országok közötti méretbeli
különbségek hatása.

34

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database letöltés
dátuma 2009.08.31.
35
http://sdw.ecb.europa.eu/browse.do?node=3447413 letöltés dátuma: 2009.08.31.
36
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database letöltés
dátuma 2009.08.31.
37
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database letöltés
dátuma 2009.08.31.
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A modell a stacionaritás érdekében első differenciákra írtam fel, kivéve
technikai változókat. A stacionaritás teszteket részletesen az 2 sz. melléklet
mutatja be. A specifikációból is következően az ATMPOP és a POSPOP
egyike sem stacionárius. A POSPOP definíciószerűen sem lehet stacionárius,
mivel ez hordozza az összefüggést (fejlődést) a kártyás fizetések és a
készpénzes fizetések között.
A háztartások hazai fogyasztási kiadásával normalizáltam a függő változót, a
készpénzállományt valamint a nominális GNI-t38. Erre azért volt szükség,
hogy így eredményként azt kapjuk meg, hogy az adott országban a
fogyasztás arányában miként változott a készpénzes tranzakciók aránya,
szemben a többi fizetési eszközzel. Ezzel a megoldással mérsékeltem
továbbá az egyes országok közötti fejlettségi különbségből fakadó
eltéréseket.
A (19.7) egyenletben az országspecifikus álváltozók bevezetésével a modell
megragadja az országok közötti különbségeket egyrészt a készpénzmentes és
készpénzes tranzakciók relációjában ( ), illetve az ezen kapcsolat
változásának dinamikájában ( ).
Végezetül az ATMPOP egy exogén magyarázója a függő változónak. A
hatása a készpénzes fizetésekre azonban függ az adott ország fejlettségétől.
Alacsonyabb ATM penetráció mellett a terminálok növekedése segíti a
készpénzhez való hozzájutást, ezért a számuk pozitív kapcsolatban lehet a
készpénzmennyiséggel. A technikai fejlődés magasabb szintjén azonban az
ATM-ek elérhetőségének növekedésével kevesebb készpénz tartására van
szükség, ami csökkentheti a készpénz forgalomban lévő állományát.

38

A GNI mind elméleti, mind statisztikai szempontból megfelelőbb választás a GDP-nél.
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A (19.7) paramétereinek becslésével lehetővé válik a készpénzes tranzakciók
változásának becslése. Ahol a β it országspecifikus időben változó értékeket
vesz fel, és a becsült paraméterektől, valamint POS terminálok egy főre eső
értékétől függ (POSPOP)
(19.6)
A modellt első körben legkisebb négyzetek módszerével panel adatokon
becsültem.

6.2.4. A készpénz tranzakciós keresletének becslése
A modell OLS (legkisebb négyzetek módszer) becslésének egyenlete
felbontva a belső egyenletet. A modell országspecifikus fix hatásokat
tartalmaz. Zárójelben a standard hibák, csillaggal jelöltem a szignifikancia
szinteket.

(19.9)

A panel OLS-sel becsült modell (19.9) torzított lehet, ha a függő változó és a
hibatag korrelált. Ennek vizsgálatára elvégeztem a Hausman tesztet, mely
valóban kimutatta a készpénzállomány változása és a GNI változásának az
endogenitását. Ezért az így becsült modell torzított és inkonzisztens lesz. Az
endogenitás viszonylag könnyen magyarázható, mivel a készpénzes és a
kártyás fizetések egymás komplementerei, így oda-vissza hatnak egymásra.
A probléma kiküszöbölése érdekében minden endogén magyarázó
változóhoz legalább egy-egy instrumentális változót kell találni, mely
korrelált a készpénzállomány növekedésével, de nem befolyásolja a kártyás
fizetések

változását.

Másképpen

fogalmazva

hatással

van

a
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készpénzállomány

változására,

de

a

kártyás

fizetéseket

csak

a

készpénzállomány változásán keresztül.
A modellbe bevont egyik instrumentális változó az ATM-en keresztül felvett
készpénzállomány értékének változása adott évben, adott országban. Ez
befolyásolja a készpénzállomány változását, hiszen ez a pénzügyi szektorból
(MNB-ből) a gazdaságba áramló készpénz egyik bruttó szárának része. (A
pénzügyi szektor által tartott készpénzállomány éves szinten viszonylag
állandó.) De a kártyás fizetést csak a készpénzállomány változásán keresztül
befolyásolja, hiszen az így a gazdasági szereplőkhöz kerülő készpénz
versenyez a kártyás fizetésekkel. A ΔCURR/C-re felírt a ΔCASHWITH/C
által magyarázott egyenlet F statisztikája több mint 10 volt, ami az irodalom
alapján

megfelelően

magas

ahhoz,

készpénzfelvételek

rétékének

készpénzállomány

változását.

hogy

változása
Ez

az

kimondhassuk,
erősen

hogy

a

befolyásolja

instrumentális

becslés

alkalmazhatóságának 1. feltétele.
A GNI instrumentális változói az újrabecsült modellben az ipari termelés és
a beruházás értéke. E két változó esetén is a fogyasztással normált változók
kerültek a modellbe. Erős korreláció volt kimutatható a GNI és a választott
instrumentális változók között is.
A

bevont

instrumentális

változók

ennek

megfelelően

az

ATM

készpénzfelvételek változása, valamint az eredeti egyenletben szereplő
nemzeti jövedelem és az egy főre eső ATM automaták száma. Ennek
eredményeképpen a modell a következőképpen módosul. (19.9‟) Ebben az
esetben is országspecifikus fix hatásokkal becsültem a modellt TSLS
(kétlépcsős legkisebb négyzetek) eljárással.
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(19.9‟)

Instrumentális változók:39
;

;

és az összes exogén változó.

;

CASHWITH

ATM készpénzfelvétel értéke egy évben

IND

Ipari termelés értéke egy évben

INV

Beruházás értéke egy évben

A becsült modellben három instrumentum van, két endogén magyarázó
változó, ezért tesztelhető a túlidentifikáltság korlátozása. A teszt célja, hogy
kimutassuk, az instrumentumok megfelelően kezelik az endogenitást, vagyis
hogy ezen instrumentális változók a függő változóra exogénnek tekinthetők.
A Hansen teszt 5%-os szignifikancia szinten egyértelműen exogénnek
értékeli

a

három

instrumentumot.

Ez

az

instrumentális

becslés

alkalmazhatóságának második feltétele.
Az irodalomban eddig megjelent modelleknél megalapozottabb becslési
eljárással becsültük a gazdaság tranzakciós készpénzmennyiségét. A
témában eddig publikált tanulmányokkal ellentétben kísérletet tettünk a
fizetésekre felírt modellben az endogenitás kezelésére. A probléma
felismerése

módszertani előnyökön túl

lehetőséget

ad arra,

hogy

megalapozottabb policy következtetéseket tudjunk levonni. Ennek alapján
egy, a készpénzmentes fizetések elterjedését támogató kormányzati politika
39

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database letöltés
dátuma: 2009.08.31.
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csak akkor lehet sikeres, ha komplexen kezeli a témakört, és nem csupán az
egyik tényezőre kíván hatni.
A fenti modell a specifikációból adódóan csak a változás mértékét tudja
becsülni. A szintet a 2008-as állapotból számoltuk vissza úgy, hogy erre az
évre a vásárolt fogyasztásból kivontuk a kártyás vásárlások értékét. Azért a
legutolsó megfigyelést választottuk, mert erre az időszakra a kártyás
fizetések egyre inkább átvették a fejletlenebb alternatív fizetési módszerek
szerepét (pl.: hagyományos papír csekk). Ezért a modell valójában a nem
kártyás fizetések tranzakcióinak változását mutatja be. Ez azonban jó
közelítésnek tekinthető a készpénzes fizetésekre. A modell alapján becsült
készpénzforgalom változásának közelítését a fogyasztás arányában az 1. ábra
mutatja be.
A készpénzes tranzakciók körülbelül a háztartások végső fogyasztásának
90% körül alakultak Magyarországon az elmúlt 12 évben. A vizsgált középeurópai országok átlaga is hasonló képet mutat, szemben a balti országokkal,
melyek átlaga egyrészt alacsonyabb végig alacsonyabb szinten volt, másrészt
az elmúlt években jelentős csökkenés indult meg. Nem meglepő módon a
vizsgált nyugat-európai országok átlaga jóval alacsonyabb szinten mozgott,
mint a hazai, vagy a kelet-európai arány.
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16. ábra. A becsült készpénzes fizetések tranzakciója a vizsgált államokban
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Forrás: saját becslés

A készpénzes tranzakciókból előző pontban bemutatott módszerrel
kiszámolható, hogy a mennyi az a készpénzmennyiség, ami a vásárlási
tranzakciókhoz szükséges. A 17. ábra a 2008 év alapján számított
tranzakciós és teljes készpénzállományt mutatja be a GNI százalékában
keresztmetszeti adatokon. Magyarország a becslés alapján magas tranzakciós
készpénzállománnyal rendelkezik, hasonló szinten van még Svájc és
Lettország. Csupán Bulgáriában szükséges több készpénz a vásárlások
lebonyolításához. Svájc magas tranzakciós készpénzállományát elsősorban
kulturális tényezőkre vezethetjük vissza. A németajkú országokban ugyanis
elterjedtebb a készpénzzel való fizetés, összehasonlítva a többi fejlett
országgal.
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17. ábra A tranzakciós és teljes készpénzállomány a GNI százalékában (2008)
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Forrás: saját becslés

Érdekes következtetések vonhatók le a különböző országok tranzakciós
készpénzállományának időbeli alakulását (18. ábra). Svédországban,
Csehországban és Szlovéniában a tranzakciós készpénzállomány a nagyjából
GNI-nak megfelelően bővült.
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18. ábra A tranzakciós és a teljes készpénzállomány az ezredforduló után a GNI
százalékában (saját becslés)
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Forrás: saját becslés
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Magyarországon, Szlovákiában, és Észtországban valamivel gyorsabban
emelkedett a tranzakciós készpénzállomány, mint a megtermelt jövedelem,
míg Lettországban és az Egyesült Királyságban egyre inkább csökkent a
jövedelemarányos tranzakciós készpénzállomány. A szigetországban a
tranzakciós készpénzkereslettel nem magyarázható készpénzállomány
vélhetően azzal van összefüggésben, hogy az évtized második felében
megjelenő bevándorlók a készpénztartást preferálták a bankbetétekkel
szemben, illetve, hogy a rendkívül alacsony kamatláb csökkentette az
elszenvedett kamatveszteséget. Hasonló következtetésre jut egy angol
tanulmány [Bailey A. (2009)], mely a közelmúlt készpénzállomány
emelkedését vizsgálta.
Összességében kijelenthető, hogy a fejlettebb fizetési rendszerrel rendelkező
országok alacsonyabb tranzakciós készpénzintenzitással rendelkeznek. A
képet árnyalja viszont az, hogy a közép-európai országokban (Németország,
Svájc, Ausztria) kulturális okokból elterjedtebb a készpénzhasználat.
[(Deutsche

Bundesbank

(2009)]

Svájc

relatív

magas

teljes

készpénzállományát magyarázhatja az is, hogy a valuta iránti külföldi
kereslet is jelentős.
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6.2.5. A rejtett gazdaság készpénzkereslete
Az eddigiekben bemutattuk, hogy mennyi készpénzállományt indokol a
mindennapi áru és szolgáltatásvásárlás egy adott országban. Ha ezt az adatot
kiegészítjük az egyes szektorok készpénz tartalékolásával, akkor megkapjuk,
hogy milyen arányban tudjuk közvetlenül magyarázni a készpénzállomány
alakulását. A pénzügyi szektor valamint az államháztartás adatiról a
pénzügyi számlákból közvetlen információkkal rendelkezünk.
19. ábra A teljes, a magyarázható és a tranzakciós készpénzállomány
a GNI százalékában Magyarországon
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Forrás: saját becslés

A magyar

folyamatokat

a

19.

ábrán láthatjuk.

A magyarázható

készpénzállomány a tranzakciós mennyiség pályáját követve trendszerűen
emelkedett az elmúlt 8 évben. Az évtized közepén látható megugrás így sem
tranzakciós

készpénzkereslettel,

sem

rövidtávú

tartalékolással

nem

magyarázható. Ebből kifolyólag ez az emelkedés vagyontartási motívummal
hozható összefüggésbe. Az azonban nem állapítható meg egyértelműen,
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hogy itt a rejtett gazdaság készpénzkereslete okozta a 2004-től 2007-ig tartó
jelentős bővülést, mivel – mint azt az előző fejezetben említettük – a
készpénztartás önmagában is racionális lehet. Az viszont kijelenthető, hogy
ezt az időszakot magas kamatkörnyezet, és stabilan növekvő pénzügyi
rendszer jellemezte, ezért a hirtelen megugró készpénzintenzitást tisztán
pénzügyi környezet változásával nem lehet magyarázni. Ezért erős a gyanú,
hogy a rejtett gazdaság készpénzintenzitásának növekedése szerepet
játszhatott a leírt folyamatokban. Fontos hangsúlyozni, hogy ez nem
feltétlenül jelentette az informális gazdaság bővülését, csupán annyit, hogy a
rejtett gazdaságnak több készpénzre volt szüksége.
A tanulmányban elkülönítettük a készpénzállományt nem magyarázható
részét, ami sajnos nem tartalmaz minden legális motívumhoz köthető
mennyiséget, ezért a maradékból nem különíthető el egyértelműen a rejtett
gazdaság készpénzigénye. A becsült folyamatok dinamikájából levonható az
a következtetés, hogy nagy valószínűséggel a 2004 ás 2008 között
tapasztalható készpénzintenzitás növekedés a rejtett gazdasággal állhat
összefüggésben. Teljes bizonyossággal azonban ez a bemutatott modell
alapján nem jelenthető ki. Ezért mikro szempontból, kvantitatív eszközökkel
is érdemes megvizsgálni a kérdést. A MNB-ben készült 2010-es tanulmány
[Schubert (2010)] ezen eszközöket felhasználva arra a következtetésre jutott,
hogy az elmúlt
készpénzigénye.

időszakban növekedhetett az informális gazdaság
Mindez

megerősíti

a

cikkben

bemutatott

modell

eredményeinek értékelését.
Milyen jelentősége van mindennek az egész gazdaságra vonatkozóan? A
rejtett gazdaság növekvő készpénzigénye az egyre inkább elterjedő rejtett
tevékenységekre, és így a teret nyerő rejtett gazdaságra utal? Esetleg pont
ellenkezőleg, az egyre inkább szűkülő mozgásterű rejtett gazdaság a
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készpénzhez nyúlt vissza? Erre és hasonló kérdésekre próbálok választ adni
a következő fejezetekben.

6.2.6. A rejtett gazdaság készpénzkereslete és az eurobevezetés
Még mielőtt rátérek a dolgozat fő következtetéseinek az összefoglalására,
tegyünk egy rövid kitérőt az eurobevezetés témájában. A tanulmányban
ismertetett

módszer

lehetővé

teszi,

hogy

végiggondoljuk,

milyen

következménye lehet az euro bevezetésének a kelet-európai országokban a
rejtett gazdaság készpénzkeresletére. Feltételezhető ugyanis, hogy az
illegális úton szerzett, a csatlakozásig nemzeti valutában tartott vagyon
átváltása során a hatóságok releváns információkhoz juthatnak, amit később
egy vagyonvizsgálatkor felhasználhatnak.
Első lépésben meg kell vizsgálni, hogy milyen hatása volt a 2002-ben
csatlakozott államok rejtett gazdasággal összefüggő (nem magyarázható)
készpénzállományára az euro bevezetésének. A nem eurozóna tagállamokra
felírt modell alapján próbáltunk következtetéseket levonni az eurozónára
vonatkozóan. A modell paramétereit felhasználva kiszámítottuk az eurozóna
tranzakciós készpénzállományát. Ez az eljárás az alábbi indokokkal
támasztható alá:
Az eurozónára nem állnak rendelkezésre folytonos adatsorok 2002
előtt és után. Ezért amennyiben az eurozóna idősorait bevettem volna
a becslési mintába, a becslési időszak nagyon lerövidült volna, ami a
becslés megalapozottságát csökkentethette volna.
A becsült paraméterek egy átlagos értéket adnak, azonban a technikai
fejlődést megragadó POS terminálok intenzitása országspecifikus,
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időben változó paramétert hoz létre, ezért a számítás az eurozóna
(mint egységes terület) sajátosságait is figyelembe veszi.
A

20.

ábra

mutatja

be

a

számítás

eredményét.

Az

eurozóna

készpénzállománya 2001. december végére gyakorlatilag a tranzakciós
állomány mértékére csökkent.
20. ábra. Az eurozóna tranzakciós és teljes készpénzállománya a GNI százalékában
12%
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6%
4%
2%
0%
2000

2001

2002

2003

2004

Nem magyarázható

2005

2006

2007

2008

Tranzakciós

Forrás: saját becslés

Az

emelkedés

a

modellszámítás

alapján

nem

a

tranzakciós

készpénzkeresletre vezethető vissza, mivel az intenzitása stagnált, míg a
teljes állományé bővült. A teljes állomány 2004-re érte el a korábbi szintet,
és azóta is folyamatosan emelkedett.
Az erőteljes bővülés mozgatórugója az euro esetén feltehetően nem csak a
rejtett gazdaság megnövekedett készpénzkereslete, hanem a jelentős, és
egyre növekvő külföldi euro valutaigény. A már idézett EKB [Fischer et al
(2004)] tanulmány és az EKB 2007-es éves jelentése a teljes állomány
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értékének 15-20%-ára teszi a nem rezidenseknél lévő bankjegyállományt.
Ezt a teljes állományból levonva arra a következtetésre juthatunk, hogy a
készpénzben való rezidens vagyontartás, ha rövid távon nem is, de
középtávon

jelentősen

emelkedett.

Mindez

alátámasztja

azt

a

feltételezésünket, hogy a nagyértékű bankjegyek (200 és 500 eurós)
megkönnyítik a készpénzben való megtakarítást, és növelik az informális
gazdaság mozgásterét [Rogoff (1998)].
A készpénzcsere tehát önmagában nem volt megfelelő eszköz arra, hogy a
vagyontartási motívum háttérbe szoruljon. Sőt a nagyértékű címletek
ráadásul feltehetően segítették rejtett gazdaságban való felhasználhatóságot.
Ezek eredőjeként az euroállomány intenzitása történelmi csúcsra emelkedett.
A kelet-közép-európai országok csatlakozásakor hasonló folyamatok
játszódhattak/játszódhatnak majd le. A kezdeti készpénzállomány csökkenés
elég hamar bővülésbe vált, és a korábban felhalmozott

illegális

készpénzvagyon gyorsan euróba konvertálható. Könnyebbség továbbá a
2002-es bevezetéssel szemben, hogy az euro létező valuta, ezért a konverzió
akár előre is hozható. A visszavonhatatlanul rögzített átváltási árfolyam
bejelentése után ráadásul árfolyamkockázat nélkül mindez megtehető. Ezért
az euro készpénzcserének a rejtett gazdaságra feltehetően nem lesz negatív
hatása.
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7. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK
A

dolgozat

eredményeit

bemutató

fejezetben

a

rejtett

gazdaság

készpénzigényének becslését két módszerrel is elvégeztem. Bár a direkt
módszer definíciószerűen a feltett kérdésre válaszol, miszerint mekkora az
informális gazdaság készpénzigénye, eredményét ennek ellenére erős
fenntartásokkal kell kezelni. Ennek okai a következők:
A rejtett gazdaság, nem csupán az adóelkerüléssel magyarázható, annak
számos egyéb indokai is vannak, mint a túlburjánzó bürokrácia, a
szabályozások bonyolultsága, vagy a bűnözés. Mivel a direkt becslés
csak az adóelvonás hatására képződött készpénzt képes kiszűrni, ezért a
feltett kérdésre csak korlátozott választ tud adni.
A

rejtett

gazdaság

készpénzigénye

együtt

mozgott

a

teljes

készpénzállománnyal a becsült időszakban. Mivel azonban a rejtett
gazdaság készpénzkeresletét más tényezők is befolyásolják, ilyen
mértékű együttmozgás nem reális. Ez a tény is azt a feltételezést
erősítette bennem, hogy a modell a rejtett gazdaság készpénzkeresletének
csak egy bizonyos szeletét ragadja meg.
A rejtett gazdaság direkt becslése ennek ellenére érdekes módszertani
lehetőséget nyújt. Általa képet kaphatunk, hogy a készpénzállomány
körülbelül mekkora aránya magyarázható adóelkerüléssel. További kutatási
lehetőség nemzetközi adatokon újra elvégezni a becslést. Az esetlegesen
kapott értelmes eredmények egyfajta mutatószámot eredményezhetnek arra
vonatkozóan,

mekkora

készpénzkeresletet

indukál az

adott

ország

adórendszere. Így képet kaphatunk az adott ország adórendszerének
hatékonyságáról is.
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Az informális gazdaság készpénzkeresletének mértékére vonatkozó kérdésre
az indirekt becslés jóval megalapozottabb. A szinteket kellő óvatossággal
kell kezelni, a dinamikája viszont elfogadhat a levezetett elméleti
összefüggéseknek, az ebből következő modell – véleményem szerint –
helyes specifikációjának és a paraméterek szignifikanciájának köszönhetően.
A rejtett gazdaság készpénzkeresletére vonatkozó szintek azonban elég nagy
bizonytalansággal becsülhetőek. Ennek okai a következők:
A kezdeti érték kiszámításakor a 5. táblázat levezetése csak közelítőleg
pontos eredményt adhat, mivel a készpénzes vásárlások összértékét nem
csupán a bankkártyás vásárlások vásárolt fogyasztásból való levonásával
kapjuk meg, hanem figyelembe kellene venni az egyéb tranzakciós
eszközöket is (csekkfizetés, átutalás, internetes fizetés, stb.). Azonban
nem rendelkezünk adattal arra vonatkozóan, hogy a fogyasztási
tranzakciók

milyen

mértékben

teljesültek

az

utóbbi

eszközök

segítségével.
A készpénzes tranzakciókat becslő modellben a teljes hazai fogyasztással
normalizáltam az egyenletet a vásárolt fogyasztás helyett. Ez a kapott
eredmények dinamikáján nem,

csupán

a

szinteken változtathat

jelentősen.
Ebből kifolyólag az indirekt modell eredményének szigorú értelmezése az
elfogadható, miszerint a rejtett gazdaság készpénzigényének növekedése
meghaladta teljes gazdaság készpénzkeresletének a bővülését a 2005-2007
közötti időszakban. Ebből adódóan azonban csak akkor mondhatjuk, hogy a
rejtett gazdaság mérete is emelkedett, ha ismerjünk a rejtett gazdaság
készpénz forgási sebességét is. Mivel erre vonatkozóan nincsenek
feltételezéseim, becsülni pedig szinte lehetetlen, ezért a rejtett gazdaság
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méretének

változására

vonatkozóan nem

vonható

le

megalapozott

következtetés.
Az informális gazdaság készpénzkeresletének a növekedését azonban egyéb
tényezők is okozhatták, mint például az adórendszer változása, vagy a
vagyonosodási vizsgálatok szigorodása [Odorán-Sisak (2008)]. A cikkben
azt állítottuk, hogy a költségvetési hiány csökkentése érdekében megemelt
adóterhek és a szigorodó adóhatósági intézkedések eredőjeként bővülhetett a
rejtett gazdaság készpénzigénye. A modell eredménye ezért megfelel az
előzetes várakozásainknak.
A dolgozatban arra is egyértelmű összefüggést találtam, hogy a
készpénzkeresletet

befolyásolja

a készpénzmentes

fizetési eszközök

infrastruktúrájának fejlettsége. Továbbvezetve ezt a gondolatmenetet: ha
támogatjuk a készpénzmentes fizetései eszközök elterjedését, erősítve az
infrastruktúrát (POS, ATM terminálok), csökkenthetjük a gazdaság teljes
készpénzigényét. Ennek jótékony hatása lehet a rejtett gazdaságra is.
Amennyiben több helyen lehetséges kedvező feltételekkel a készpénzmentes
fizetési eszközök használata, akkor a tranzakciók egyre nagyobb része
regisztrált elektronikus módon fog megvalósulni, csökkentve ezzel a rejtett
tevékenységek mozgásterét. Nem állítom, hogy ezzel a rejtett gazdaság egy
optimális méretre szűkíthető, erre mindenképpen aktív gazdaságpolitikai
lépésekre van szükség. Azonban a készpénzmentes fizetések előnyben
részesítése erősítheti az aktív gazdaságpolitikai intézkedések hatásosságát.
Az indirekt modell eredményeinek alapján próbáltam következtetést levonni
arra vonatkozóan, hogy a rejtett gazdaság készpénzkeresletét miként
befolyásolta az euro bevezetése. A stilizált tények alapján az látszik, hogy az
átállást követően gyorsan, 2003 elejére visszaemelkedett a korábbi szintre a
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készpénzállomány az eurozóna tagállamaiban. Ez arra enged következtetni,
hogy az eurobevezetés ebből a szempontból csak átmeneti hatással bírt.
Az eurozóna készpénzállományának csak kisebb, és viszonylag konstans
része magyarázható a fogyasztással összefüggő készpénzkereslettel. A
becslés alapján nem tranzakciós rész folyamatosan bővült, aminek csak egy
viszonylag állandó része (teljes állomány 15-20%-a) magyarázható külföldi
kereslettel. Ezért kijelenthető, hogy a rejtett gazdaság készpénzkereslete a
csatlakozást követően ismét felépítette a szükséges készpénzállományt.
Mindez azzal

magyarázható,

hogy eurobevezetés a készpénztartás

strukturális okait nem szünteti meg. Az új tagállamok csatlakozásakor az
euro már létező valuta lesz, ezért az eltitkolt jövedelmek konverziója már az
euro bevezetése előtt megindulhat. Ezért az eurobevezetés felzárkózó
államok esetén is csak egy technikai tényezőnek tekinthető, a rejtett
gazdaság készpénzkeresletét strukturálisan nem befolyásolja.
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8. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK
1.

Leíró statisztikai és ökonometriai eszközökkel megvizsgáltam a
készpénzes és nem készpénzes fizetési eszközök közötti kapcsolatot
és az ezt befolyásoló tényezőket. Kimutattam, hogy a kelet-európai
államokban alacsony a nem készpénzes tranzakciók elterjedése,
mivel fejletlen az ehhez szükséges infrastruktúra. Bizonyítottam,
hogy a POS terminálok elterjedése negatív kapcsolatban van a
készpénzkereslettel.

2.

Az irodalmi források alapján felállított ökonometriai módszerrel
megbecsültem a tranzakciós készpénzkeresletet a közép-kelet
európai államokban. Az irodalomban eddig megjelent modelleknél
megalapozottabb

becslési

eljárással

becsültem

a

gazdaság

tranzakciós készpénzmennyiségét. A témában eddig publikált
tanulmányokkal ellentétben kísérletet tettem a fizetésekre felírt
modellben az endogenitás kezelésére. Az eredményeim alapján a
tranzakciós készpénzkereslet alapvetően az alternatív fizetések
elterjedtségétől, a jövedelmi szinttől és a kamatlábtól függ. Külön
vizsgáltam a magyarországi folyamatokat. Arra a következtetésre
jutottam, hogy Magyarországon a fogyasztással együtt mozgott a
készpénzes tranzakciók értéke, vagyis a készpénz szerepe – a
készpénzmentes fizetések terjedésének ellenére – nem csökkent.
3.

A dolgozatban részletesen bemutatott és elemzett direkt és indirekt
módszerrel becsülve a magyar rejtett gazdaság készpénzigényét, az
indirekt megoldás adott megalapozott eredményt. Az eredményeim
alapján erősen feltételezhető, hogy a készpénzállomány mozgása és
a rejtett gazdaság között összefüggés mutatható ki.
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4.

Stilizált tények és ökonometriai becslés alapján bizonyítottam, hogy
az eurozóna tagországainak átlagában az euro átállás nem segítette a
rejtett gazdaság mozgásterének a szűkítését. Ennek oka, hogy a
rejtett gazdaság készpénzigénye strukturális okokra (magas adóráta,
bürokratikus rendszerek, korrupció, stb.) vezethető vissza, az
euroátállás viszont ebben a tekintetben csak technikai faktor.
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9. ÖSSZEFOGLALÁS
9.1 Magyar nyelvű összefoglaló
Napjaink egyik legégetőbb gazdaságpolitikai kihívása a rejtett gazdaság
visszaszorítása. A túlburjánzó rejtett gazdaság jóléti veszteséget okoz a
gazdaság számára egyrészt a kieső adóbevételek, másrészt a hivatalos
gazdaság túlzott adóztatása miatt. Mindezekből következően gazdaságunk
egy lassabb potenciális növekedési pályával jellemezhető. Ezért a
gazdaságpolitika elemi érdeke, hogy a rejtett gazdaságot egy elfogadható
szintre szorítsa vissza. A siker egyik feltétele, hogy minél jobban megértsük
a rejtett gazdaság működésének mechanizmusait, feltételeit.
A dolgozatom ehhez úgy kíván hozzájárulni, hogy a rejtett gazdaság és a
készpénz összefüggéseit mind teljesebb mértékben feltárja. Közkeletű
feltevés szerint a rejtett gazdaság tranzakciói készpénzzel történnek, mivel a
készpénzes fizetés anonim, jelenleg nem regisztrálandó. De valóban ilyen
egyszerű a kép? Ha csak részben igen, akkor ennek a többlet
készpénzkeresletnek meg kell jelennie a nemzetgazdasági adatokban is.
A dolgozatban a pénzügyi konvergencia folyamatokat tekintem át.
Megvizsgálom, hogy miért akadályozza a rejtett gazdaság a gazdasági
felzárkózást. A fő célom, hogy kimutassam, hogy létezik kapcsolat az
informális gazdaság és a készpénzkereslet között, és ennek bizonyítása után
az, hogy az euro készpénz bevezetésével önmagában javulhat-e a gazdaság
rejtett tevékenységgel való fertőzöttsége.
E céljaim elérése érdekében áttekintettem a nemzetközi szakirodalmat a
készpénzkeresletre és a rejtett gazdaságra vonatkozóan. Tanulmányoztam
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továbbá

az

informális

gazdaság

készpénzkeresletével

foglalkozó

szakcikkeket is.
A dolgozatban felhasználom a modern ökonometriai elemzés eszköztárát. A
legfontosabb, a dolgozat értelmezéséhez elengedhetetlenül szükséges
módszertani kérdésekről a módszertani fejezetben adok egy rövid áttekintést.
Egyrészt

leíró

statisztikai,

másrészt

ökonometriai

eszközökkel

megvizsgáltam a készpénzes és nem készpénzes fizetési eszközök közötti
kapcsolatot és az ezt befolyásoló tényezőket. Kimutattam, hogy a keleteurópai államokban alacsony a nem készpénzes tranzakciók elterjedése,
mivel fejletlen az ehhez szükséges infrastruktúra. Bizonyítottam, hogy a
POS terminálok elterjedése negatív, az ATM terminálok elterjedése pozitív
kapcsolatban van a készpénzkereslettel.
Az irodalom alapján felállított ökonometriai modellel megbecsültem a
tranzakciós készpénzkeresletet a közép-kelet európai államokban. Külön
vizsgáltam

a

magyarországi

folyamatokat.

Arra

jutottam,

hogy

Magyarországon a fogyasztással együtt mozgott a készpénzes tranzakciók
értéke, vagyis a készpénz szerepe – a készpénzmentes fizetések terjedésének
ellenére – nem csökkent.
Direkt és indirekt módszerrel becsültem a rejtett gazdaság készpénzigényét,
melyek közül a direkt megoldás adott megalapozott eredményt. Erősen
feltételezhető, hogy a 2005 és 2007 között bekövetkezett készpénzállomány
emelkedés

egy

része

az

informális

gazdaság

készpénzigényének

növekedésével van összefüggésben.
Az indirekt modell segítségével próbáltam következtetést levonni arra
vonatkozóan, hogy az informális gazdaság készpénzkeresletét miként
befolyásolta az euro bevezetése. Ugyanis a fogyasztással összefüggő
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készpénzkeresleten felüli készpénzigény jelentősen bővült az euro 2002-es
bevezetése után. Az új tagállamok csatlakozásakor az euro már létező valuta
lesz (volt), ezért az eltitkolt jövedelmek konverziója már az euro bevezetése
előtt megindulhat(ott). Ezért az eurobevezetés a felzárkózó államok esetén is
csak

egy

technikai

tényezőnek

tekinthető,

a

rejtett

gazdaság

készpénzkeresletét strukturálisan nem befolyásolja.
A dolgozatban elkülönítettem a nem az informális gazdasággal összefüggő
készpénzmennyiség majd minden faktorát, és ez alapján vontam le – kellő
óvatossággal – az informális gazdaságra vonatkozóan. Ezen felül
bizonyítottam, hogy az eurocsatlakozás nem befolyásolja a rejtett gazdaság
mozgásterét.

9.2 Angol nyelvű összefoglaló - summary
Nowadays one of the main challenges of economic policy is the fight against
the shadow economy in Hungary. The excessive informal economy is
causing welfare lost for the whole economy, on the one hand trough tax
evasion and on the other over taxation. As a result of this the Hungarian
economy is growing under its potential. That‟s why it is crucial that the
shadow economy should be mitigated. One of the main conditions of success
is that one should understand the mechanism of the informal activities.
The dissertation wants to add to this idea in a way that it analyses the
relationship between cash transactions/holdings and shadow economy.
According to anecdotic information the transactions are done in the informal
economy in cash because these kinds of transactions could not be followed.
However, this could not be proved exactly.
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I examined in the dissertation why the shadow economy hinders the catching
up of the developing countries. The main aim of the dissertation is to prove
the exact relationship between cash transactions and informal activities.
Secondly I want to examine whether the euro accession itself can improve
the situation.
To reach my aims, I will check the Hungarian and international studies
regarding euro introduction, cash demand and shadow economy.
Furthermore I was also analyzing papers in cash demand of the underground
economy.
In the essay I will use the tools of modern econometrics. In the methodology
part I shortly dissert in the most significant, methodological questions of the
dissertation.
I analyzed the relationship between electronic and cash payments and the
tools affecting these with statistical and econometric tools. I showed that the
intensity of non-cash transactions is very low in the central European
countries because the infrastructure is underdeveloped. I proved that the
penetration of POS terminals is in negative connection with the cash
demand.
I estimated the transaction cash demand with an econometric model in
central European countries. The transactional cash demand is depending on
the volume of non-cash transactions, on income level and the interest rate. I
analyzed the Hungarian processed separated. I proved that the transactional
cash demand is cointegrated with the income so the intensity of currency
stock was not depreciating, however, non-cash transactions increased
significantly.
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I estimated the currency stock related to shadow economy with two different
approaches: the direct and indirect approach. The latter was more relevant. I
showed that the increase of currency stock between 2005 and 2007 may have
been caused by the informal economy.
With the analyses of stylized facts and econometric tools I proved that the
euro introduction did not affect the latitude of shadow economy in 2002.
This can be considered a technical factor, but the shadow economy can be
diminished only by structural changes.
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1. sz. melléklet
Kointergációs tesztek
Kao Residual Cointegration Test
Series: ATM CARD CURR GDP INTR POS
Date: 09/13/09 Time: 19:00
Sample: 2000 2007
Included observations: 64
Null Hypothesis: No cointegration
Trend assumption: No deterministic trend
User-specified lag length: 1
Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel
t-Statistic
-5.055539

ADF
Residual variance
HAC variance

Prob.
0.0000

0.003500
0.004684

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(RESID)
Method: Least Squares
Date: 09/13/09 Time: 19:00
Sample (adjusted): 2002 2007
Included observations: 48 after adjustments
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

RESID(-1)
D(RESID(-1))

-0.629122
0.452192

0.115738
0.139480

-5.435733
3.241992

0.0000
0.0022

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

0.404130
0.391177
0.054502
0.136640
72.56959
2.078477

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.

0.005139
0.069850
-2.940400
-2.862433
-2.910936
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2. számú melléklet
SVECM modell változóinak egységgyök tesztjei
Változó

Teszt
egyenlet

Konstans
statisztika

ln

ln(1

CU t
M 2t
Tt
)
Yt

ln

Yt
Pt

ln(1 rt )

ln( t )

Szint
(level)
Első
differencia
Szint
(level)
Első
differencia
Szint
(level)
Első
differencia
Szint
(level)
Első
differencia
Szint
(level)
Első
differencia

Teszt típusa
ADF
Konstans,
lineáris trend
p-érték
statisztika
p-érték

Konstans

KPSS
Konstans,
lineáris trend
statisztika

-3,68

0,00

-3,12

0,11

0,45*

0,36

-8,33

0,00

-8,82

0,00

0,36*

0,09

-3,06

0,04

-2.99

0,14

0,657**

0,17**

-9,02

0.00

-9.32

0.00

0,253

0,07

-0,94

0,77

-2,26

0,45

0,96***

0,13*

-7,43

0,00

-5,44

0,00

0,19

0,19**

-2,68

0,08

-2,027

0,57

0,82***

0,22***

-4,67

0,00

-5,13

0,00

0,36*

0,04

-2,68

0,08

-2,03

0,57

0,82***

0,22***

-4,67

0,00

-5,13

0,00

0,36*

0,04

Panel egységgyök tesztek
A készpénzes tranzakciók becslésének változói
Teszt
egyenlet

Levin, Lin
& Chu t*

ADF

PP

trend, konstans

0,0001

0,1397

0,0086

konstans

0,0676

0,0240

0,00

konstans

0,0000

0,0038

0,0000

konstans

0,0000

0.0254

0,0000

ATMPOP

konstans

0.1934

0.9714

0.2482

POSPOP

konstans

0.9781

0.4807

1.0000

konstans

0.0000

0.0188

0.0015

konstans

0.0000

0.0000

0.0000

konstans

0.0744

0.1046

0.0003

Változó
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3. számú melléklet
VAR késletetés teszte
VAR Lag Order Selection Criteria
Endogenous variables: LOG(CU/M2) LOG(1+T/Y) LOG(Y/P) LOG(1+R) LOG(IR)
Exogenous variables: C
Date: 08/20/09 Time: 15:17
Sample: 1995Q1 2007Q4
Included observations: 46
Lag

LogL

LR

FPE

AIC

SC

HQ

0
1
2
3
4
5
6

529.6785
725.5102
738.7508
751.7589
790.7168
819.0261
859.5958

NA
340.5769
20.14874
16.96717
42.34557*
24.61678
26.45849

8.52e-17
5.10e-20*
8.86e-20
1.66e-19
1.12e-19
1.43e-19
1.44e-19

-22.81211
-30.23957
-29.72829
-29.20691
-29.81378
-29.95766
-30.63460*

-22.61334
-29.04698*
-27.54187
-26.02666
-25.63970
-24.78976
-24.47287

-22.73765
-29.79282*
-28.90925
-28.01557
-28.25014
-28.02173
-28.32638

* indicates lag order selected by the criterion
LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)
FPE: Final prediction error
AIC: Akaike information criterion
SC: Schwarz information criterion
HQ: Hannan-Quinn information criterion
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SVECM output táblázat
Cointegrating Eq:
LOG(CU(-1)/M2(1))

CointEq1

CointEq2

1.000000

1.039205
(1.64101)
[ 0.63327]

LOG(1+T(-1)/Y(-1))

0.000000

-27.17542
(9.89056)
[-2.74761]

LOG(Y(-1)/P(-1))

0.520803

1.000000

(0.14394)
[ 3.61811]
LOG(1+R(-1))

1.468945

0.000000

(0.46161)
[ 3.18221]
LOG(IR(-1))

0.000000

27.24772
(3.93968)
[ 6.91623]

C
Error Correction:

-2.198327

2.702857

D(LOG(CU/M2)) D(LOG(1+T/Y))

D(LOG(Y/P))

D(LOG(1+R)) D(LOG(IR))

R-squared

0.450791

0.253492

0.241299

0.252538

0.686687

Adj. R-squared

0.267721

0.004656

-0.011601

0.003384

0.582249

Sum sq. resids

0.024006

0.001325

0.003499

0.002846

0.017773

S.E. equation

0.025823

0.006066

0.009858

0.008892

0.022219

F-statistic

2.462401

1.018711

0.954127

1.013581

6.575078

Log likelihood

117.1933

188.1752

164.3776

169.4329

124.5587

Akaike AIC

-4.252786

-7.150010

-6.178677

-6.385015

-4.553418

Schwarz SC

-3.750874

-6.648098

-5.676766

-5.883104

-4.051506

Mean dependent

-0.002235

-0.000315

0.009260

-0.003006

-0.000158

S.D. dependent

0.030177

0.006080

0.009802

0.008907

0.034377

Determinant resid covariance (dof adj.)

5.95E-20

Determinant resid covariance

1.27E-20

Log likelihood

774.7107

Akaike information criterion

-28.55962

Schwarz criterion

-25.66398
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Indirekt megközelítés – készpénzes tranzakciók becslése
Dependent Variable: U_CARDP
Method: Panel Two-Stage Least Squares
Date: 03/11/10 Time: 14:34
Sample (adjusted): 1997 2008
Periods included: 12
Cross-sections included: 14
Total panel (unbalanced) observations: 134
Convergence achieved after 7 iterations
U_CARDP=C(1)+C(2)*U_CURR +C(3)*POSPOP*U_CURR+C(4)*U_GNI C(2)*C(5)*U_INTR - C(3)*POSPOP*C(5)*U_INTR+C(6)*ATMPOP
Instrument list: C U_CW U_IND U_INV U_CW*POSPOP U_CURR
*POSPOP U_GNI U_INTR*POSPOP ATMPOP U_CURR U_INTR
U_INTR*POSPOP

C(1)
C(2)
C(3)
C(4)
C(5)
C(6)

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

0.007917
-0.142057
79.68486
0.072556
-0.009140
6.809004

0.006692
0.096550
35.47299
0.020499
0.004290
14.18587

1.182997
-1.471332
2.246353
3.539420
-2.130442
0.479985

0.2393
0.1439
0.0266
0.0006
0.0353
0.6321

Effects Specification
Cross-section fixed (dummy variables)
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
F-statistic
Prob(F-statistic)
Instrument rank

0.475716
0.393655
0.017360
5.797050
0.000000
24.000000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Sum squared resid
Durbin-Watson stat
Second-Stage SSR

0.021996
0.022294
0.034659
2.087141
0.034659

30

Series: Standardized Residuals
Sample 1997 2008
Observations 134

25

20

15

10

5

0
-0.04

-0.02

0.00

0.02

0.04

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

-2.59e-20
-0.000926
0.064749
-0.039304
0.016143
0.974804
6.358840

Jarque-Bera
Probability

84.21219
0.000000

0.06
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A készpénzes tranzakciókra felírt becslések teszt eredményei
OLS becslés
statisztika
R2
korrigált R2
DW teszt
Jarque-Bera
Fix hatás teszt (F eloszlás)
Fix hatás teszt (Khi négyzet eloszlás)
Hausman teszt
-re felírt egyenlet alapján a reziduális
együttható t-statisztikája
-re felírt egyenlet alapján a
reziduális együttható t-statisztikája
-re felírt egyenlet alapján a reziduális

Érték
0,45
0,37
1,95
106,45
3,47
44,41

valószínűség

4,08

0,00

3,71

0,00

-4,05

0,00

0,00
0,00
0,00

együttható t-statisztikája
TSLS becslés
R2
0,48
korrigált R2
0,393655
DW teszt
2,09
Jarque-Bera
84,2
0,00
Instrumentum(ok) korrelált(ak) az adott endogén magyarázó változóval
13,58
28,38
;

78,93

Hansen teszt (instrumentum nem korrelált a reziduális változóval) szabadság fok
(4-3)=1
khi négyzet eloszlás
2,8
0,095
J statisztika
2,8
0,097
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