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Struktúra

Különböző intézkedések a bérfejlesztésért és bérfelzárkózásért 

(fókuszban Közép-Kelet-Európa)

● 1995 és 2008 között a bérfelzárkózás dinamikus volt, anélkül, hogy 

veszítettek volna a versenyképességből, de aztán…

● Visszafejlődés 2008 óta megfelelő indok nélkül

● Új momentum 2016 óta

● Bérek euróban az EU15 arányában

● A reálbér növekedés elmarad a termelékenység növekedésétől

● Relatív bér vs. Relatív termelékenységi szintek (V4 – EU15)

● Ágazati specialitások

Alacsony bérek: nem csak igazságtalan, de gazdaságilag 

hátrányos

● Alacsonyabb vásárlóerő, alacsonyabb növekedés

● Alacsony bér csapda: egy alárendelt szerepben ragadnak
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Bérek- elméleti háttér

Bérek a vállalati szinten (mikroökonómia): munkáltatói költség

Bérek a makroökonómia szintjén: fontos pillére a vásárlói 

fogyasztásnak és keresletnek – magában a gazdasági 

növekedés forrása

Kapcsolatát a termelékenységhez és a versenyképességhez 

különböző elméletek szerint ítélik meg

A mikroökonómiai elmélet szerint a munka kereslet megnő, ha a 

munka egységenkénti termelékenység növekszik 

(meghatározott bérek mellett), mert a további termelésnövelés 

a vállalat profitját növeli



4

A válságig: magasabb bérdinamika a Közép-Kelet-Európai 

országokban mint a Monetáris Unió centrum és periféria 

országaiban 2010-ben

Minden intézkedésnek sajátos fókusza és jelentősége van

A bérfejlesztések nominálisan euróban kifejezve bemutatják a 

beruházási döntéseket és a munkaerő mobiltást

Nemzetközi összehasonlításban általában a PPS adatokkal 

számolnak, ami a nominális bér helyi vásárlóereje

A reálbér növekedés a legfontosabb a szakszervezeteknek és a 

munkavállalóknak (életszínvonal)

A reálbér / termelékenység kapcsolat, mint a bérrészesedés 

meghatározó a tőke / munka viszonylatban

A termelékenység felzárkózása megelőzi a bérekét

Minden országban 2008 visszaesést jelentett a 

bérfelzárkózásban – az intézkedéseket a diagramokon mutatjuk 

be
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Átlagos éves reálbér növedekés, kiválasztott európai országokban –

2008-2017

I

Global Wage Report 2018/19, ILO
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Országok közötti különbségek a (bér)felzárkózásban?

A bérszint még mindig töredéke az EU15 országokénak.

Bár minden KKE országban komoly tendecia törést okozott a 

válság és a bérfelzárkózás mindenhol a termelékenység mögött 

van, vannak küllönbségek:

A Balti országokban a válság csak pillanatnyi visszaesést jelentett, 

2014-15 óta újra dinamikusan fejlődnek, Észtország megelőzi 

Csehországot, Lettország közel Szlovákiához

A V4 országokban egyértelmű törés látszik, Csehország 2016 óta 

újra növekszik (ismét Szlovkia előtt), Lengyelország visszafogott, 

Magyarország az új fejlődés ellenére rosszabb helyzetben van, 

Horvátország egyértelműen visszacsúszik

9 év stagnálás után a román bérek 2015 óta ismét növekszenek, 

megközelítve Magyarországot, Bulgária is folyamatosan 

növekszik, de még mindig itt vannak a legalacsonyabb bérek az 

EU-ban. 
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Éves, átlagos bruttó bérek az EU15 %-ban, 1998-2019 

(nominális EUR adatok)

I

Source: AMECO 2019
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Reál kompenzáció 2009-2018

2018-ra a reálbérek a teljes KKE régióban a válság előtti szint 

fölött vannak átlagosan 20%-kal (EE, SK, LT, LV), 

Lengyelországban 30%-kal, Romániában 34%-kal, Bulgáriában

87%-kal!

Másrészről Magyarországon – a 2016 óta tapasztalható 

bérdinamika ellenére – a 2009-es szintnél 1%-kal alacsonyabb 

a bérszínvonal, Horvátországban pedig 2018-ban 11%-kal 

alacsonyabb, mint 2009-ban

A termelékenység növekedésével összehasonlítva (2009-2018) 

Magyarországon a bérek 5%-kal estek vissza (épp mint 

Lengyelországban), Lettországban 7%-kal, míg CZ, SK, EE, 

RO, SI enyhén pozitív, Bulgáriában a bérek 60%-kal voltak a 

termelékenység előtt



Reál kompenzáció 2009-2018 (a teljes időszak százalékában)

● Source: AMECO database,.2018
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Ʃ (reálbérek – termelékenység) 2009-2018, %

Source Ameco 2018; Note: Bulgaria +60



Bérszakadékok módosultak: országokon túlmenő átlag

● Nagy különbségek az átlagos nominális bérekben 

Európában, sokkal alacsonyabb bérek Keleten

● De sokkal kevesebbe kerül az élet Szlovákiában, mint 

Svédországban

● Néhányan mondhatják: ‘A szlovák munkavállalók kevésbé 

képzettek és kevésbé komplex iparágakban és 

foglalkozásokban dolgoznak” (pl. összeszerelő munkások vs. 

mérnökök)

● Mantra: ‘a béreknek tükrözniük kell a termelékenységbeli 

különbségeket’

● Ennek ellenére

● A béreket hozzá kell igazítani az árkülönbségekhez

● Hasonló vállalatoknál, hasonló munkakörben dolgozó 

munkavállalók bérét kell összehasonlítani 

● Tetten érhető termelékenységbeli különbség (de nem 

mindenhol)
11



Ha figyelembe vesszük a strukturális különbségeket, a magas bérezésű 

országok közötti bérkülönbségek eltűnnek.

Viszont: A bérszakadék a magas és alacsony bérezésű országok 

között még nagyobb lesz ha a munkavállalók, munka és munkahely 

közötti különbségeket is figyelembe vesszük.

drahokoupil piasna © etui (2017) wages in eastern europe12
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A termelékenységi szint fontos, de legtöbbször csak az éves 

változásokra figyelnek 

A termelékenységi szint is számít: A munka termelékenységét a 

reál hozzáadott érték és a teljes munkaerőköltség 

hányadosaként határozzák meg.

Munkatermelékenység – mikro és makro szinten?

A standard mikroökonómiai elmélet szerint a bérnövekedésnek a 

termelékenységnövekedés szintje alatt kell maradnia, hogy 

növekedjen a foglalkoztatás (Borjas, 2010).

A bérek és a termelékenység változására összpontosítás 

figyelmen kívül hagyja a mértéket. Feltételezzük, hogy van 

bizonyos kapcsolat egy adott termelékenységi szint 

(munkavállalónként vagy óránként hozzáadott érték euróban) 

és egy adott bérszínvonal között, minden bérnövekedést a 

termelékenység megfelelő növekedésének kell követni, 

különben a versenyképesség és a foglalkoztatás látja kárát.
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Reálbérek / reál termelékenység 2016/2000, %
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A termelékenység szintje számít, de leginkább az éves 

változásokat követik figyelemmel

Problémás a termelékenység mérése a szolgáltatási ágazatban, 

ahol a bérek határozzák meg a termelékenységet: a német 

buszvezetők és takarítók hatszor termelékenyebbek, mint a 

románok?

Ugyanakkor a termelőiparban is, ahol a termelékenység a 

munkavállalónként létrehozott értékként jelenik meg, az értéket 

a termelő vagy az exportár határozza meg: ez az "árképzési 

erőtől" függ

A termelékenység fogalma tökéletes piaci feltételeket és hatalmi 

egyensúlyt feltételez a fő gazdasági szereplők között

A multinacionális cégek gyakran önkényesen határozzák meg az 

input árakat (transzferárak)
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Bérek és termelékenység (nom EUR) EU15 %-ban, 1995 és 2017

I
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A KKE régióban a termelékenység ágazatonként változik

A bérszintek továbbra is töredéke az EU15-öknek. DE magasabb 

termelékenységi szint és növekedés az exportáló gyártási 

ágazatokban. A közép-kelet-európai térségek gyártásakor a 

bérekhez igazított termelékenység lényegesen magasabb, mint 

az EU15-ben vagy Németországban.

Ez azt jelenti: mekkora hozzáadott értéket teremt a 

munkaerőköltségek egy egysége: a német termelőiparban a 

100 eurós munkabérek 132 eurós hozzáadott értéket, 

Magyarországon 212 eurót jelentenek

Ez a "termelékenységi tartalék" teret enged felfelé történő 

bérkonvergenciának.
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Gyártás – Kompenzáció / munkavállaló, ezer EUR

.
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Kiskereskedelem– Kompenzáció / munkavállaló, ezer EUR

.
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Bérhez igazított termelékenység - gyártás (%)

.
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A KKE régióban a nagy termelékenység ágazatonként és 

ágazatokon belül is változik 

Mint alább látjuk, nemcsak nagy termelékenységi különbségek 

vannak Közép-Kelet-Európában a gyártási és szolgáltatási 

ágazatban, hanem az adott ágazatban is. A gépjárműiparban 

működő külföldi cégek termelékenysége általában háromszor 

magasabb, mint az ágazat hazai vállalkozásainál (HU, SK, CZ).

Még ha jól is hangzik, a bérmegállapodások nem közelíthetik 

meg a vállalati vagy az alágazati termelékenységi szinteket. 

Kiegyensúlyozott és érzékeny megközelítésre van szükség a 

szolidaritási tárgyalások elve szempontjából. De a felhalmozott 

termelékenységi tartalékok azonban lehetővé teszik a 

dinamikusabb bérigényt, különösen a multinacionális 

vállalkozásoknál.
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Bér részesedés a V4 országokban az EU átlag alatt
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Országok közötti különbségek

A V4 bérek aránya a GDP-ben szignifikánsan 

alacsonyabb (kb. 55%), mint az EU15-ben (63%), és a 

fő trend szintén lefelé mutat.

A legnagyobb csökkenések Lengyelországban (12%) és 

Magyarországon (12%).

A szlovák bérek aránya a legalacsonyabb (a GDP 49% -

a).

Milyen tényezők befolyásolhatják az egyes közép-kelet-

európai országok eltérő teljesítményét?
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Nemzeti minimálbér (EUR/óra) 2019 január (bal oldali skála)

éves növekedés 2019/2018, % (jobb oldali skála)

.



25

Robosztus munkaerőpiac: alulfoglalkoztatás 

(munkaerőpiaci pangás) a legtöbb KKE országban 

alacsonyabb, mint a válság előtt
I
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Bérszakadékok a szegényebb és gazdagabb EU 

tagországok között

Főbb tényezők:

1 / történelmi (a déli és a keleti periféria kevésbé fejlett ..)

2 / az ipari kapcsolatok sokfélesége, a szakszervezetek és a 

kollektív szerződéses lefedettség változó ereje

3 / A globalizáció nyomása egy deregulált gazdasági 

környezetben (az EU-integrációt gyakran aszimmetrikussága 

miatt kritizálják: nagyobb hangsúlyt fektetnek a gazdasági 

integrációra, mint a társadalmi kohézióra)

4 / A hatalmas multinacionális vállalatok üzleti stratégiái > a 

bérek és a munkaügyi normák lehető legalacsonyabbra 

szorítása

5 / Hibás EU válságkezelési gyakorlat, a megszorításra és a 

bérek csökkentésére összpontosítva (a versenyképességet 

"költség-versenyképességnek" tekintve)
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A munkaképes korú lakosság kivándorlása – % más EU 

tagországban élők (15-64éves korosztály)
● I



Szakszervezeti szervezettség Európában 2000 óta és országok közötti 

összehasonlítás 2000-2007 és 2008-2015

● Source: ICTWSS (2016) and own updates. 

● Note: av: average; wa: weighted average; data for 2000-12: MT, PT, PL; 2000-13: FI, BE, CY, IE, IT, UK, 

SI, DE, ES, CZ, SK, FR; 2000-14: SE; 2000-15: DK, NO, AT, NL, CH, 2003-12: LU; 2000, 2004, 2008-12: HR; 2002-

03, 2006-08, 2012: RO; 2001, 2004-06, 2008, 2011, 2013: GR; 2000, 2003, 2005, 2007-09, 2012: BG; 2003, 2006-

08, 2010-12: LV; 2002-03, 2005, 2007-08, 2012-13: HU; 2000, 2002-03, 2005, 2007-12: EE. 



A kollektív szerződéses lefedettség alakulása az EU-ban 

(1994, 2004, 2014)

● Source: author's calculations based on ICTWSS (2016). If no data was available for the given year, data 

from the closest available year was used.
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Alacsony bér csapda: lemaradásra ítélve; alacsony 

hozzáadott értékű, magas munkaerő intenzitású 

tevékenységekre specializálódott > nincs jövője

Az alacsony bérel alacsony kutatás-fejlesztési és innovációs 

tevékenységet is eredményeznek

Az állami és a piaci K+F is a legalacsonyabb között van az EU-ban, az 

innovációs hajlandóság alacsony, és a régió magas szintű 

nemzetközivé válásának aránya a termelési hálózatokban nem felel 

meg a magas K+F és az innováció nemzetközivé válásának.

A Közép-Kelet-Európában a közvetlen külföldi befektetések szintén 

nem igényelnek kutatást és fejlesztést

Az alacsony innovációs kapacitás blokkolja a további fejlődést, az 

alacsony bérszint hozzájárul ennek konzerválásához

A KKE térség szerepe a nemzetközi értékláncokban továbbra is 

túlnyomórészt az olcsó munkaerőn alapul - ez egy kiszolgáltatott 

helyzet jövőbeli perspektíva nélkül, különösen a digitalizáció és 

technológiai változások előtt
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Záró gondolatok és kitekintés

A KKE új tagállamok és az EU magja közötti bérek akadozó

konvergenciája aláássa a társadalmi kohéziót az egész EU-ban.

A tőke, a szolgáltatások és az emberek szabad áramlásával az

állandóan magas bérszakadék mind keleten, mind nyugaton

negatív hatásokat vált ki.

Az ebből eredő csalódottság olyan politikai erők megjelenéséhez

vezet, amelyek megkérdőjelezik az EU alapvető értékeit.

A bérek közötti konvergencia hiánya tehát nem csupán

társadalmi igazságtalanság kérdése a keleti munkavállalók

számára, káros a fenntartható növekedésre és veszélyezteti

Európa jövőjét is.
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Irodalom

ETUI dokumentumok:

https://www.etui.org/Publications2/Working-Papers/Convergence-

to-fair-wage-growth-Evidence-from-European-countries-on-the-

link-between-productivity-and-real-compensation-growth-1970-

2017

https://www.etui.org/Publications2/Working-Papers/Why-are-

wages-still-lower-in-eastern-and-central-Europe

https://www.etui.org/Publications2/Working-Papers/Why-central-

and-eastern-Europe-needs-a-pay-rise

https://www.etui.org/Publications2/Working-Papers/Convergence-to-fair-wage-growth-Evidence-from-European-countries-on-the-link-between-productivity-and-real-compensation-growth-1970-2017
https://www.etui.org/Publications2/Working-Papers/Why-are-wages-still-lower-in-eastern-and-central-Europe
https://www.etui.org/Publications2/Working-Papers/Why-central-and-eastern-Europe-needs-a-pay-rise

