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AA megtermelt jövedelem elosztását a klasz-
szikus, 18‒19. századi közgazdászok kezdték 
elemezni, és a kérdéskör csak hosszú szüne-
tet követően, az ezredfordulóra tért vissza a 
tudományos diskurzusba. A klasszikusokat 
követően a neoklasszikus irányzat már azt 
feltételezte, hogy a megtermelt jövedelemből 

való részesedés állandó arányú: e gondolat-
kör számára a bérhányad elemzése irreleváns 
(Lavoie ‒ stockhammer, 2012).1 Rodriguez 
és Jayadev  (2010) szerint azonban érdemes 
visszatérni a funkcionális, termelési tényezők 
alapján történő elemzéshez, mivel ez az egyé-
ni jövedelmi egyenlőtlenségek kialakulásának 
mechanizmusaira is választ adhat. Az elmúlt 
évtizedben azonban már több közgazdász 
hangsúlyozta, hogy a nemzeti jövedelemből 
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a munkát kínálók és a tőketulajdonosok nem 
konstans arányban részesülnek.2

E folyamatok ismerete segít megérteni a tő-
ketényezőt a korábbiaknál erősebben terhelő 
magyar válságkezelési politikát és azt, hogy e 
válságkezelés egy új, bérvezérelt növekedési 
modellre való átállást igyekezett megalapozni. 
Az e stratégia elméleti alapjául szolgáló alter-
natív gondolatkör nem ismeretlen a közgazda-
sági elmélettörténetben, alapgondolata pedig 
a 19. századi „alulfogyasztás” elméletében gyö-
kerezik. E hagyomány erős lendületet kapott 
John Maynard Keynestől, akinek „elégtelen ke-
reslet” fogalma a bérhányad nyolcvanas évek-
től felerősödő csökkenésével ismét relevánssá 
vált. A bérhányad visszaesését előidéző világ-
gazdasági folyamatok és tőkepárti ideológiák a 
2008-as válság létrejöttében és a fejlett világon 
belüli növekvő jövedelmi egyenlőtlenségek ki-
alakulásában is szerepet játszhattak. A magyar 
gazdaságpolitika észlelte e korábbi adósság-
vezérelt növekedési modell hátrányait és vál-
ságkezelésében már a bérvezérelt növekedési 
stratégiára való átállást kezdte meg. Tanulmá-
nyunk bemutatja, mit értünk e stratégia alatt, 
és a magyar gazdaságpolitika hogyan csopor-
tosított át jelentős jövedelmeket a tőkétől a 
munkatényezőhöz.

A bérhányAD csökkEnésE 
és EnnEk okAi

Csökkenő bérhányadok a nyugati 
gazdaságokban

A bérhányad nyolcvanas évektől kezdődő 
csökkenése jól dokumentált trend (OECD, 
2015; IMf, 2007; Európai Bizottság, 2007; 
BIs, 2006; ILO, 2011 és ILO, 2012). Az 
1. táblázat a bérhányadok változásait mutat-
ja be. Az első két oszlop azokat az országokat 
ábrázolja, amelyekre található hosszú idősoros 
adat az Ameco-adatbázisban. Itt látható, hogy 

a bérhányad hosszú távon Belgiumban, Lu-
xemburgban, Hollandiában, az Egyesült ki-
rályságban és Dániában növekedett, az orszá-
gok túlnyomó többségében pedig csökkent. 
Látható, hogy a legfejlettebb állam(csoport)
okban az Eu15-ök és az usA esetén is csök-
kenés történt. „Rekordernek” ugyanakkor 
Görögországot és Írországot tekinthetjük: 
előbbinél negyedével, utóbbinál harmadával 
csökkent a bérhányad.3

számos országról nincsenek megbízha-
tó hosszú távú bérarányadatok. Ezért az első 
táblázat második két oszlopában mutatjuk be 
azokat az államokat, ahol rövidebb időtávon 
elemezhetők a változások. Itt is azt láthatjuk, 
hogy az országok többségében a bérhányad 
csökkent és különösen érvényes ez Magyaror-
szágra, ahol 2016-ra a bérhányad 6,8 százalék-
ponttal lett alacsonyabb az 1995-ös értéknél. 
A térségben Románia és Macedónia dolgozói 
a legnagyobb vesztesek, közel 20 százalékos 
bérhányadcsökkenéssel. Térségünkre vonat-
kozóan elmondható, hogy miközben 1995 és 
2016 között a visegrádi országok bérhányada 
2,8 százalékponttal csökkent, így átlagosan 
52,7 százalékos bérhányaduk 2016-ban több 
mint tíz százalékponttal maradt el az uniós át-
lagtól és az Eu15-ök átlagától is. A csökkenő 
visegrádi trendet a lengyel és a magyar 11,5, 
illetve 6,8 százalékpontos csökkenés okozta.

A bérhányad visszaesésének okai

A bérhányad válság idején való emelésének 
lehetőségeit és eszközeit csak a csökkenés oka-
inak feltárását követően tudjuk azonosítani. 
Ezért a bérarány változásainak értelmezéséhez 
az ezredfordulót követően létrejövő szakiro-
dalmi elemzéseket vesszük alapul. A bértömeg 
részesedését leszorító potenciális tényezők 
a szektorok közötti munkaerő-áramlások, a 
technológiai változások és a kereskedelmi és 
pénzügyi globalizáció. E tényezőkkel szemben 
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a jóléti állam szerepe és jellemzői endogén, 
gazdaságpolitikai változónak tekinthetők. E 
hatások a munka piaci alkuerején keresztül 
fejtik ki hatásukat (lásd 2. táblázat).

A bérhányadot csökkentő tényező lehet 
a munkaerő szektorok közötti áramlása. Az 
OECD  (2015) elemzése azonban cáfolja e 
magyarázatot: a szervezet 26 ország 20 ipar-
ágát vizsgálta 1990-től kezdődően és arra a 
megállapításra jutott, hogy az átlagos bér-
hányad csökkenése a szektorokon belüli 
bérhányadcsökkenésből származik. 1990-től 
a 2010-es évek kezdetéig általános tendencia 

volt a bérhányad csökkenése számos szektor-
ban, ezt pedig az ILO elemzései is ugyanúgy 
tartják (OECD, 2015).

Több szerző, például Kristal (2010) és 
Estrada-Valdeolivas (2012) a technológia terü-
letén történő változásokra hívja fel a figyelmet. 
Bentolila és Saint-Paul (2003) szerint a teljes 
tényezőtermelékenység negatívan hat a bérhá-
nyadra 12 OECD-ország 1972 és 1993 közöt-
ti adatai alapján. Az OECD (2015) becslései 
szerint a teljes tényezőtermelékenység növeke-
dése és a tőkemélyítés (tőkeintenzitás: az egy 
főre jutó tőkemennyiség növekedése) magya-

1. táblázat

A bérhányAd változásA (százAlékpontbAn) és 2016-os értéke 
(zárójelben, százAlékbAn) A nyugAti országokbAn

ország változás ország változás

1960–2016 között 1995–2016 között

Luxemburg 6,6 (56,5) bulgária 7,6 (64,0)

belgium 4,5 (66,1) Lettország 5,0 (59,9)

hollandia 3,0 (66,0) csehország 4,0 (52,8)

Egyesült királyság 1,7 (66,8) Litvánia 3,4 (55,1)

Dánia 1,0 (65,4) szlovákia 3,2 (50,3)

svédország –1,8 (62,6) ciprus 0,2 (59,4)

EU15 –3,7 (63,8) EU15 0,1 (63,8)

németország –4,3 (62,7) izland –0,3 (70,9)

Franciaország –5,2 (67,1) észtország –0,7 (63,0)

norvégia –5,6 (57,9) Egyesült államok –2,1 (62,1)

spanyolország –6,6 (60,8) horvátország –3,1 (67,9)

Egyesült államok –6,6 (62,1) szlovénia –6,2 (71,4)

Portugália –8,0 (59,3) Málta –6,5 (53,9)

olaszország –8,7 (60,7) Magyarország –6,8 (56,4)

Ausztria –9,3 (63,3) Lengyelország –11,5 (54,0)

Finnország –11,3 (63,6) románia –17,6 (50,6)

Görögország –24,1 (58,5) Macedónia –23,2 (50,2)

Írország –34,5 (40,7)

Megjegyzés: horvátországra 1996 és 2016, Macedóniára 1997 és 2016 közötti adat

Forrás: Ameco (tényezőköltségen mért GDP-vel számítva)
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rázták a szektorokon belüli bérhányad-csökke-
nés nagy részét az OECD-országokban 1990 
és 2007 között. Önmagában a technológia és 
a termelékenység azonban nem ad választ a 
kérdésre, hogy a hasonló termelékenységi fej-
lődést átélt országokban miért különböznek 
a bérhányadok. A technológiai változásokat 
többekkel együtt Stockhammer (2013) sem 
tartja a csökkenő bérhányad elsődleges forrá-
sának.

fontos mechanizmus a kereskedelem és 
pénzügyi piacok globalizációja. stockhammer 

(2013) kereskedelem-érve azt jelenti, hogy a 
kereskedelmi nyitottság és a bérhányad kö-
zött negatív kapcsolat van. Erre az eredményre 
jutott többek között Harrison  (2002) is, aki 
100 ország 40 évre vonatkozó adatát elemez-
te. A kereskedelmen túl a pénzügyi piacok 
fejlődése is a globalizáció részének és a bérhá-
nyadot erodáló lehetséges tényezőnek tekint-
hető. A pénzügyi piacok a fejlett világban a 
deregulációnak köszönhetően kiteljesedtek és 
segítették a tőketulajdonosok és részvényesek 
profitmaximalizáló igényeinek kiszolgálását. 

2. táblázat

A bérhányAd csökkenésének lehetséges okAi A szAkirodAlom AlApján

Tényező mechanizmus

Munkaerő szektorok közötti 

áramlása

1980 óta a munkaerő fokozódó mértékben áramlott a munkaintenzív mezőgazdasági szektorból 

a tőkeintenzívebb ipari szektorokba. Utóbbi szektorok azonban alacsonyabb bérhányadot 

tesznek lehetővé, így egyfajta összetételhatásként csökkenhetett a bérhányad.

Technológia E magyarázat szerint a tőke termelékenysége nagyobb mértékben növekedett az elmúlt 

évtizedekben, mint a munka termelékenysége, illetve az mindinkább képes a munkaerő 

helyettesítésére. 

A beruházási javak relatív ára az információs technológiának köszönhetően csökkent, amely arra 

ösztönözte a vállalatokat, hogy a tőke felé forduljanak termelési folyamataik megszervezésekor 

(karabarbounis és neiman, 2014).

 Gazdasági globalizáció harrison (2002) szerint a fejlett és a fejlődő országokban is érvényes a termelés és 

kereskedelem globalizációja, illetve a bérhányad negatív kapcsolata, kelet-Európára nézve 

pedig fokozottan érvényes, mivel ezek az országok versenyeznek a leginkább a fejlődő országok 

gyártási szektoraival az alacsony munkaköltségekben.

A tőkemozgások liberalizálása csökkentheti a munkaerő piaci alkuerejét a termelési jövedelmek 

elosztásakor. A liberalizált tőkemozgások tehát a transznacionális tőkének kedveznek a kevésbé 

mobil dolgozókkal szemben.

Jóléti állam A GDP-arányosan mért nagyobb kormányzati jelenlét és a költségvetési egyenleggel 

mért kormányzati költés pozitívan hat a bérhányadra (Lee – Jayadev, 2005). Így például a 

munkanélkülieknek nyújtott nagyobb támogatások és a jóléti állami funkciók erősíthetik a 

munkaerő alkupozícióját. A fentiek mellett intézményi adottságok is szerepet játszanak a 

csökkenő bérhányad folyamatában.

szakszervezetek és politikai 

tényezők

kristal (2010) részletes elemzést közöl a dolgozók alkuerejéről, amely a hagyományos főáramú 

jövedelemelosztás-elmélet alternatívája vagy kiegészítője lehet. kristal (2010) az alkuerőt 

három szinten határozza meg: gazdasági, politikai és globális szinten.

Forrás: a szerzők gyűjtése
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A vállalati menedzsmentek számára elsődle-
gessé vált a részvénytőke értékének maxima-
lizálása. A pénzügyi piacokhoz kötődik a tő-
keáramlások liberalizációja, amely elemzések 
szerint szintén a globalizáció egy mechanizmu-
saként csökkentette a bérhányadot  (OECD, 
2015). Lee és Jayadev (2005) elemzése meg-
mutatta, hogy a tőkemozgások nyitottsága egy 
országban szignifikánsan csökkenti a bérhá-
nyadot, ám szerintük nem mutatható ki, hogy 
a pénzügyi nyitottság elősegítené a gazdasági 
növekedést.

A globalizáció hatásaival szemben a kor-
mányzat több módon léphet fel. Idetartoznak 
a munkapiaci intézmények, a termékpiaci 
szabályozások, a hazai vagy állami tulajdonlás 
aránya vagy a jóléti állam mérete. Ezek közül is 
kiemelt figyelmet kap az elemzésekben a szak-
szervezeti hálózat sűrűsége és a lefedettség, a 
minimálbér szabályozása, a munkanélküli-tá-
mogatások és az arra jogosultak köre, a végki-
elégítések nagysága és a kormányzati fogyasz-
tás (OECD, 2015). A kormányzat szerepére 
mutat Ball szerzőtársaival (2013), akik szerint 
a 17 OECD-országban végrehajtott fiskális 
konszolidációk 1978 és 2009 között növelték 
a jövedelmi egyenlőtlenséget és csökkentették 
a bérhányadot. stockhammer (2013) szerint a 
jóléti állam mérete szignifikánsan hat a bér-
hányadra. A technológiai változások és globa-
lizációs folyamatok ellensúlyozására 2010-től 
a magyar gazdaságpolitika is fokozottan alkal-
mazta ezeket az eszközöket.

Új megközelítésben ad az előbbi folya-
matok összegzésére alkalmas elméleti keretet 
kristal  (2010). A közgazdász szerint a hat-
vanas és hetvenes években a bérek gyorsab-
ban nőttek a nemzeti jövedelemnél, mivel a 
szakszervezetek gyorsan bővültek, és ekkor 
szilárdult meg a jóléti állam is. A nyolcvanas 
évektől viszont a trend megfordult, és a neoli-
berálisnak is nevezett politika eredményeként 
a szakszervezetek súlya csökkent, a rendszer 
decentralizálttá vált, és lecsökkent a kormány-

zati kiadások nagysága is. A neoliberális gazda-
ságpolitikai felfogás értelmében a kormányok 
nem törekedtek már a teljes foglalkoztatottság 
elérésére, sokkal inkább az alacsony infláció 
és a munkapiac rugalmassága váltak fő célki-
tűzéssé (kristal, 2010). E szemléletváltásnak 
köszönhetően a hosszú távú, természetesnek 
vett egyensúlyi munkanélküliségi ráta folya-
matosan feljebb kúszott. Harveyra (2005) sze-
rint az 1980-as évek óta a thatcheri és reagani 
neoliberális forradalom kiteljesedett, és ennek 
keretében a tőketulajdonosok a második világ-
háború előtti alkupozíciójuk visszanyerésére 
törekedtek (kristal, 2010).

Gazdasági szempontból az alkuerő azt jelen-
ti, hogy a munkaerő szakszervezeti szervező-
déssel és sztrájkokkal megkísérelheti a bérhá-
nyad növelését. E kapcsolat jól kimutatható, 
a Sigurt Vitols (2010) tanulmányában létre-
hozott többdimenziós index, az úgynevezett 
EPI-index a szakszervezeti alkuerőt méri és 
pozitív kapcsolatban áll a bérhányaddal az eu-
rópai országokra nézve.4 A munkaerő érvénye-
sülhet a politikai szférában is a politikai párto-
kon keresztül: a szociáldemokrata és általában 
a munkaerő érdekeit előtérbe helyező pártok 
működése ugyanis szintén növelheti a bérhá-
nyadot. Ez egy olyan szakpolitikai csomaggal 
érhető el, amely újraosztja a jövedelmeket, 
szociális transzfereket nyújt, szabályozza a 
munkavégzés körülményeit és a munkaválla-
lók jogait, munkanélküliségi segélyt biztosít, 
minimálbért határoz meg és segítséget nyújt, 
vagy kedvező körülményeket teremt a munka-
vállalók szerveződéséhez. Emellett ingyenesen 
hoz létre közjavakat és szolgáltatásokat, pél-
dául színvonalas közoktatást és egészségügyi 
ellátást, stabilizálja a közszféra méretét, emel-
lett támogatja a nők munkába állását (kristal, 
2010).

Végül a munkavállalók alkupozíciója a glo-
bális szférában is értelmezhető, és ez szorosan 
kapcsolódik a globalizáció már említett folya-
matához.5 A kevésbé fejlett országok piacra 
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lépésével az alacsonyabban képzett munkavál-
lalók bére nyomás alá került. Így látható, hogy 
a gazdasági globalizáció okozta többletnöve-
kedés és ezzel szemben az átlagbérek növeke-
désének megtorpanása által a világgazdasági 
nyitás a bérhányad csökkenését eredményezte 
(kristal, 2010). A bérekhez képest a profitok 
dinamikusabban növekedhettek az ipari ter-
melés fejlődő országokba helyezésével, hiszen 
a fejlett országok munkavállalói csoportjait 
a nyitás a fejlődő országok munkavállalóival 
való versenyre kényszerítette (Corlett, 2016).6 
A külföldi kötődésű vállalatok a rugalmas 
foglalkoztatási formákat és a munkapiacot ré-
szesítik előnyben a munkaköltségek csökken-
tése érdekében (kristal, 2010; Budros, 1997). 
Emellett munkavállalói bázisukat nemzeti, 
kulturális és nyelvi akadályok nehezítik, meg-
akadályozva dolgozóik szerveződését (kristal, 
2010; Brady ‒ Wallace, 2000).

A MAGyAr JövEDELMi PoLiTikA úJ 
céLJA: A bérhányAD, Azon bELüL is 
A nETTó bérhányAD növELésE

Útkeresés és modellváltás válság idején

A hazai gazdaságpolitikában 2010 után nem-
csak a reálbér, hanem a bérhányad növelésének 
célja is megjelent. A 2013-ig tartó válságkeze-
lés és a 2016-ig tartó stabilizáció lehetőséget 
nyújtott arra, hogy a magyar gazdaságpolitika 
a bérhányad csökkenését előidéző okok figye-
lembe vételével megállítsa a negatív trendet 
(lásd 1. ábra). Noha e cél a politikai kormány-
zás értékválasztásaiból ered, gazdasági érvek is 
szólnak a törekvés mellett.7

A 2008-as válság egy globalizációs folya-
mat és az ennek keretében létrejövő tőkeba-
rát elosztási politikák válságát is hozta és ösz-
tönzőleg hatott az olyan régi-új elméleti és 
gazdaságpolitikai kiutak előtűnésére, mint a 
posztkeynesi gondolatkör. Ez magyarázattal 

szolgál a hazai bérhányad múltbeli alakulására 
és jelenbeli gazdaságpolitikai trendfordulójára 
is. Hogy milyen tényezők fűtik a keresletet és a 
gazdasági növekedést, Lavoie és stockhammer 
(2012) két típust különböztet meg: bérvezé-
relt és profitvezérelt nemzetgazdaságokat.8  
A profitvezérelt modellben érdemes tőkepár-
ti politikát folytatni, mert e gazdaságokban 
a tőketulajdonosok fogyasztási hajlandósága 
nagyobb, illetve a profit újrabefektetési ará-
nya magas, míg a fogyasztók fogyasztás helyett 
megtakarítanak, ezért a növekedés forrása a 
tőke támogatása lehet.9 Valójában azonban a 
hazai kereslet (a fogyasztás és a beruházások 
együttese) minden országban bérvezérelt, 
mivel a fogyasztás sokkal érzékenyebb a pro-
fithányad növekedésére, mint a beruházások 
(Onaran, 2017).

A szerzők szerint azonban a nyolcvanas évek-
től kezdődően a nemzetközi főáramú gazda-
ságpolitikai szemlélet tévútra lépett és hibásan 
feltételezte, hogy a gazdaságok többsége pro-
fitvezérelt növekedésre képes, az európai gaz-
daság ugyanis bérvezérelt növekedési modellel 
írható le (Lavoie ‒ stockhammer, 2012). Ezért 
a „lecsorgás” (trickle-down) közgazdaságtana, 
avagy a „neoliberalizmus az elméletben” mo-
dellje helyett a neoliberalizmus a gyakorlatban 
világállapota valósul meg, amelyben a tőke tá-
mogatása korántsem eredményez széles körű 
jövedelemnövekedést. sőt mivel nem veszi fi-
gyelembe a gazdaság bérvezérelt dinamikáját, 
instabilitást és stagnálást eredményez, hiszen 
túlnyomórészt „külső” növekedési mechaniz-
musokra támaszkodik. Így jön létre az adós-
ságvezérelt, illetve exportvezérelt növekedési 
kényszerpálya (Lavoie ‒ stockhammer, 2012). 
A stabilabb és kiegyensúlyozottabb növekedés 
a szociális keynesianizmus keretrendszerében 
érhető el, amely munkapárti politikákat vezet 
be, helyesen felismerve a gazdaság bérvezérelt 
működését.

A hibás diagnózis, amely szerint a gazda-
sági „rezsim” profitvezérelt, több tényezőből, 
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elsősorban az idődimenzió figyelmen kívül 
hagyásából és a rövid távú, ciklikus kapcsola-
tokra korlátozódó elemzésekből ered (Blecker, 
2015). A keresletet, s így a gazdasági növeke-
dést ugyanis rövid távon valóban inkább a pro-
fitok (és kisebb mértékben a bérek), hosszabb 
távon viszont a bérek katalizálják. Ennek oka 
az, hogy minden egyéb tényező változatlan-
sága mellett a magasabb profitok (és alacso-
nyabb munkaköltségek) rövid távon fejtik ki 
a legerősebb pozitív hatást a beruházásokra és 
a nettó exportra, míg a magasabb bérhányad 
fogyasztást élénkítő hatása elhúzódik és hosz-
szú távon érvényesül. Emiatt a túlzottan pro-
fitpárti politika rövid távú, a munkaerő ked-
vezményezése viszont hosszú távú stratégiának 
tekinthető.

felmerül a kérdés: mi határozza meg, hogy 
egy gazdaságban a keresletet a nyereség vagy 
a bérek növekedése ösztönzi-e jobban. Palley 

(2017) kutatása kiemeli: a profit- és bérve-
zérelt gazdaságok között nem húzódik éles 
ellentét. A jövedelemelosztás befolyásolja 
a gazdasági „rezsim” karakterét olyannyira, 
hogy a dolgozók bérhányadának növelése 
egy korábban profitvezérelt gazdaságot „át-
billenthet” a bérvezérelt rezsim állapotába.10  
A bérhányad növelése ugyanis növekedési 
modelltől függetlenül pozitív hatást gyakorol 
a gazdasági növekedésre és a kapacitáskihasz-
náltságra, szemben a neoklasszikus friedma-
ni gondolatkörrel, amely szerint a magasabb 
bérhányad alacsonyabb beruházásokat jelent. 
Valójában azonban a profitok és beruházások 
között nincs egyértelmű pozitív kapcsolat és a 
nyugati országok második világháború utáni 
példájából látható, hogy a magas bérhányad 
a profitok és a beruházások növekedését is 
ösztönözte (Lansley ‒ Reed, 2013). A közép-
Európára vonatkozó kis számú elemzés egyike 

1. ábra

bérhányAdok közép-európábAn

Forrás: Ameco (bérhányad, tényezőköltségen számított GDP-vel).
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Vujčićhez és szerzőtársaihoz (2014) köthető: 
állításuk, hogy a horvát beruházásokat jelen-
tős részben szintén a munkából származó jö-
vedelem határozta meg, így Horvátországban 
bérvezérelt tőkefelhalmozás érvényesült 2000 
és 2012 között. strukturális VAR-modelljük 
eredménye továbbá az, hogy a neoklasszikus 
munkapiaci modell következtetésével szem-
ben a profithányad emelkedése növelte a 
munkanélküliséget.

Mindezek fokozottan érvényesek a kelet-kö-
zép-európai országokra (Disoska ‒ Toshevska 
‒ Trpcevska, 2016). Ezen országok a kétezres 
években az adósságvezérelt növekedés modell-
jét követték, alacsonyan tartva a munkakölt-
ségeket.11 Az államadósságok növekedése fű-
tötte az uniós országok közötti konvergenciát 
is (Petrakos és szerzőtársai, 2015). Így elég-
séges fogyasztás hiányában, a hibás tőkepár-
ti gazdaságpolitikai modell külső segítségre 
szorult, és adósságvezérelt növekedéssé vált. 
E politika vezetett a hazai adósságállomány és 
külső sérülékenység példátlan megemelkedé-
séhez 2008-ra és juttatta csődközeli állapotba 
a hazai közpénzügyi rendszert. Az adósság-
vezérelt növekedés öröksége és növekedést 
gátló hatásai a válsággal súlyosbodtak. A kö-
zép-európai bruttó államadósságok állománya 
kimutathatóan csökkentette a GDP növeke-
dését a rendszerváltoztatás utáni időszakban 
(Časni és szerzőtársai, 2014; Bilan, 2015; 
Gál ‒ Babos, 2014; Dinca-Dinca, 2015).12 
Mindez az alacsony reálbérekkel együtt pe-
dig növekedési zsákutcába juttatta a magyar 
gazdaságot. A 2010-től kezdődő válságkeze-
lés ezért a korábbiaktól eltérő irányt vett és 
a korábban kedvezményezett tőketényezőre 
kezdte terhelni a válság gazdasági költségeit a 
további munkaköltség-csökkentések helyett. 
A gazdaságpolitika így kezdte meg a munka-
párti politikára való áttérést, a gazdasági vál-
ság utóhatásainak enyhítése, és az annak nyo-
mában kialakuló társadalmi és szociális válság 
megelőzése érdekében.

A MUnkAPárTi GAzDAsáGPoLiTikAi 
ForDULAT

A munkát kedvezményező politika alapve-
tő lépése a hazai reálbérek emelésének elő-
segítése volt. Ebből a szempontból a nettó 
reálbérek alakulása szemlélteti érzékletesen a 
munkavállalók által kézhez kapott munkajö-
vedelem alakulásának 2010 után meginduló 
növekedését. Jól látható a 2. ábrán, hogy az 
elmúlt több mint 45 évben a rendszerváltás 
járt együtt a legdrasztikusabb trendszerű nettó 
reálbércsökkenéssel, amely egy évtizeden ke-
resztül tartott.13 Az adósságvezérelt növekedés 
kétezres évekbeli időszakában a nettó reálbér 
növekedése is lassult, és már 2008 előtt három 
évvel stagnálásba váltott, 2005 és 2010 kö-
zött pedig a nettó reálbérek nem növekedtek. 
2010-ben azonban visszatért a bérnövekedés 
1998–2000-től is megfigyelhető lendületű 
növekedése, de már nem az adósságnöveke-
dés terhére. A nettó reálbérek trendszerű nö-
vekedése többnyire a konzervatív kormányok 
alatt valósult meg, ami arra utalhat, hogy e 
kormányok hazánkban paradox módon a szo-
cialista kormányoknál nagyobb mértékben 
törekedtek munkapárti politika kialakítására. 
Erre utal a „munkaalapú gazdaság” (work-fare 
economy) politikai jelszó is. A magyar átlag-
foglalkoztatottak nettó bérjövedelme 1970 és 
2010 között alig 28 százalékkal növekedett, 
miközben háromszorosára nőtt az átlagfoglal-
koztatott által előállított GDP (György ‒ Ve-
ress, 2016).

A bérhányad 2017-től nem csupán tartó-
san stabilizálódhat, hanem növekedést is mu-
tathat, mivel 2017 januárjától léptek életbe a 
kormány béremelési stratégiájának főbb ele-
mei. A hazai gazdaságpolitika ugyanis 2016 
novemberében a Versenyszféra és a kormány 
Állandó konzultációs  fórumán (Vkf) egy 
hosszú távú bérpolitikáról állapodott meg a 
szociális partnerekkel. A reálbér emelésének 
két mechanizmusa a megállapodás értelmé-
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ben a minimálbér és a garantált bérminimum 
növelése, illetve a munkavállalói terhek, pél-
dául a szociális hozzájárulási adó csökkentése.  
E gazdaságpolitika nem azért munkapárti, 
mert mérsékli a munkavállalói járulékokat, 
hanem azért mert azt feltételként a bérek eme-
léséhez köti. Emellett a személyi jövedelemadó 
15 százalékra csökkentése is a munkatényezőt 
kedvezményezi, és a korábbi tapasztalatok 
alapján a közszféra 2010 óta tartó béremelése-
inek is tovagyűrűző hatásai vannak a gazdaság 
egészére nézve (Telegdy, 2013).14 Makrogaz-
dasági szempontból e dinamikus béremelke-
dés korlátozott inflációs nyomást eredményez 
majd, ugyanis a 2008-as válságot követően a 
bérek és az infláció kapcsolata gyengült. A ha-
zai munkapárti politika keretében csökkenő 
személyi jövedelemadó, a családi adórendszer 
bevezetésével és a munkajárulékok csökken-
tésével együtt tovább gyengítette a korábbi 

közgazdasági kapcsolatot az infláció és a bérek 
között (soós ‒ Várhegyi, 2015).

A bérhányad növelése összetett szociál-, 
adó- és jövedelempolitikai feladat, amely-
hez nem elégséges eszköz a reálbérek emelése 
(stockhammer, 2015). számos közvetett esz-
közre is szükség lehet a munka alkuerejének 
növelésére, amelyek közül elsődleges lehet a 
nyugat-európai országokban jelentős, közép-
Európában pedig pozícióit és kiterjedtségét 
elvesztő munkavállalói érdekképviseletek 
(szakszervezetek) erősítése.15 Másrészt a gazda-
ságpolitika maga is betöltheti a szakszerveze-
tek szerepét, a gazdaság integráló erejévé válva, 
együttműködést teremtve a szociális partnerek 
között. Erre közép-Európában azért mutat-
kozik fokozott szükség, mert a bérhányadra 
pozitívan ható tényezők közül számos esetben 
nem lehetséges szakpolitikai beavatkozás. kül-
ső, nem visszafordítható trendnek tekinthető 

2. ábra

reálbérek AlAkulásA 1970 és 2016 között

Forrás: ksh adatbázisa alapján
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az európai piaci integráció mértéke és általá-
ban a kereskedelmi és tőkepiaci liberalizáció 
is, amelyeket nemzetközi egyezmények szabá-
lyoznak (Doan ‒ Wan, 2017). A munkapiaci 
intézmények és szabályozások azonban korlá-
tok között, de szakpolitikai beavatkozásokkal 
alakíthatók és közvetlen hatást gyakorolnak a 
bérhányadra.

A magyar kormány munkapárti straté-
giája egy új, növekedésösztönző társadal-
mi szerződésnek tekinthető a munkaerő, 
a kormányzat és a vállalati szektor között. 
A válságot követően e társadalmi szerződés 
szükségességét többek között Reed (2013) is 
felvetette. szerinte ehhez a kormányzatnak 
biztosítania kell, hogy a minimálbér garan-
tálja a létminimumhoz szükséges összeget.  
E törekvés a közszférában közvetlenül, míg a 
versenyszektorban közvetetten oldható meg: 
Reed (2013) felveti a magasabb béreket fizető 
vállalatok előnyben részesítését a közbeszer-
zéseken. Emellett rámutat: szükséges a válla-
latokon belüli bérkülönbségek vizsgálata és 
szabályozása is, mivel kérdéses, hogy a fel-
sővezetői fizetések elmúlt három évtizedben 
tapasztalt drasztikus növekedése a vállalatok 
teljesítményjavulásához társult. Az új társa-
dalmi szerződés eleme a szakszervezeti lefe-
dettség erősítése, mivel az mikro- és makro-
szinten is pozitív hatást gyakorol a dolgozók 
készségeire, az innovációra és a termelékeny-
ségre, miközben sikeresebb makrogazdasági 
politikát és csökkenő egyenlőtlenségeket tesz 
lehetővé. Magyarországon ugyanakkor az 
erős, lengyelországihoz hasonló „munkahelyi 
tiltakozás kultúrája” nem alakult ki, a szak-
szervezeti „konfliktus-potenciál” nemzetközi 
összevetésben elenyésző (körösényi és szer-
zőtársai, 2003). Reed (2013) szorgalmazza 
azt is, hogy a nyolcvanas évekbeli feledésbe 
merülését követően a teljes foglalkoztatottság 
ismét váljon szakpolitikai céllá, ez a magyar 
gazdaságpolitikának is fontos megkülönböz-
tető jegye volt 2010 után.16

A hazai gazdaságpolitika tehát megkísérli 
leváltani az „alacsony bérek társadalmi szer-
ződését”. A szerződés alatt azt a megközelítést 
értjük, amely feltételezi és el is fogadja, hogy a 
társadalom többségének fizetései alig növeked-
nek. A reálbérek növelésére tett kísérletek he-
lyett például készpénzben vagy természetben 
adott juttatásokkal kívánja javítani a dolgozók 
helyzetét (freedman ‒ Lind, 2013). Noha a 
gazdaságpolitika teljesen más világgazdasági 
struktúrában mozog, mint a második világhá-
borút követő időszakban, így sem a szerzők ál-
tal vizsgált Egyesült Államokban, sem hazánk-
ban nem lehetséges a magas bérek és alacsony 
árak állapotába való teljes mértékű visszatérés, 
a gazdaságpolitika jól célzott keresletoldali in-
tézkedésekkel módosíthat a kialakult világálla-
poton (freedman ‒ Lind, 2013).17

A munkapiacon a magyar gazdaságpoliti-
ka egy ilyen keresletoldali programmal, a 
közfoglalkoztatási programokkal, illetve a 
Munkahelyvédelmi Akcióval erősítette meg 
a válság után piaci erejét vesztő munkaerőt. 
E programok a válságot követően foglalkoz-
tatták a munkaerő-felesleget, növelve a mun-
kapiac feszességét, amelyet fokozott a mun-
kaerő országból való kiáramlásának lehetővé 
válása 2011-től. A közfoglalkoztatási progra-
mok által foglalkoztatottak létszáma a 2013. 
januári 48 ezer főről 248 ezer fős létszámra 
emelkedve érte el maximumát 2015 augusz-
tusában, a közfoglalkoztatásra fordított ösz-
szeg pedig a 2016-os 340 milliárd forinttal 
(a GDP 0,95 százaléka) érte el legnagyobb 
értékét. A gazdaságpolitika a válság utóha-
tásainak elmúltával és a munkaerőhiány ki-
alakulásával célul tűzte ki a közfoglalkozta-
tási program leépítését. Az aktív munkapiaci 
politika nem csupán a válság enyhítését érte 
el, hanem az 1992-es szintre emelte vissza a 
foglalkoztatottak létszámát, eközben pedig a 
munkanélküliségi ráta 4,3 százalékos érték-
kel a rendszerváltás utáni időszak rekordját 
döntötte meg a 2016. november–2017. ja-
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nuári időszakban.18 Így a nagy mérséklődés 
kétezres évekbeli, sikeresnek tartott korsza-
ka, amely valójában a munkahely nélküli nö-
vekedés eladósodásra épülő tőkepárti idősza-
ka volt, a munkapiacon is véget ért, mivel 
a magyar gazdaságpolitika felvállalta a kor-
mányzat posztkeynesiánus végső munkahely-
teremtő-szerepét (Pinkasz, 2012).

A TőkETényEzőTőL vALó 
áTcsoPorTosÍTás MEGvALósÍTásA

A válságkezelés során az alkalmazkodás költ-
ségeiből a tőketényező fokozottan részesült. 
A közfoglalkoztatási programok költségvetési 
fedezetéhez is nagyban hozzájárultak a tőke-

tulajdonosokra kivetett szektorális különadók, 
amelyek 2013-ban elérték a GDP 2,23 szá-
zalékát. A kormányzat azokat a többségében 
oligopol szektorokat sújtotta különadókkal, 
amelyekben a tőketényező piaci ereje magasan 
felülmúlja a munkaerő piaci pozícióját (lásd 
3. táblázat).19 Noha a tőketényező adóztatása 
annak nemzetközi mobilitása miatt nehéz, így 
a tőke alkupozíciója hagyományosan jobb, a 
különadók a korábbi, adósságvezérelt növeke-
dési modell bérvezérelt modellre való átalakí-
tásának költségeit a tőkére, illetve a pénzügyi 
szektorra terhelték. Így a különadók közötti 
legjelentősebb bevételi forrássá a pénzügyi 
tranzakciós illeték vált (lásd 3. táblázat). Ez 
azért is tűnt megfelelő iránynak, mert a ko-
rábbi tőkepárti, adósságvezérelt keresleti-nö-

3. táblázat

különAdókból szármAzó bevételek mAgyArországon 
(A gdp százAlékábAn)

különadók 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

százalék

hitelintézeti járadék 0,037 0,033 0,034 0,058 0,064 0,030 0,014 –

Energiaellátók jövedelemadója 0,063 0,060 0,020 0,180 0,109 0,122 0,132 0,149

Energiaadó 0,062 0,061 0,059 0,054 0,045 0,053 0,052 0,050

Pénzügyi szervezetek különadója 0,674 0,663 0,297 0,463 0,462 0,440 0,209 0,178

Egyes ágazatokat terhelő különadó 0,561 0,611 0,579 0,033 –0,003 0,001 0,000 0,000

közműadó – – – 0,183 0,171 0,164 0,157 0,140

reklámadó – – – – 0,010 0,018 0,036 0,031

Távközlési adó – – 0,043 0,156 0,174 0,161 0,152 0,146

Pénzügyi tranzakciós illeték – – – 0,864 0,864 0,611 0,569 0,552

biztosítási adó – – – 0,087 0,089 0,088 0,092 0,084

népegészségügyi – 0,012 0,070 0,071 0,059 0,078 0,076 0,085

baleseti adó – – 0,084 0,080 0,072 0,069 0,072 0,078

Dohányipari adó – – – – – – – 0,001

környezetterhelési díj – – – – – – 0,014 0,014

Összesen (a GDP százaléka) 1,40 1,44 1,18 2,23 2,12 1,84 1,58 1,51

Forrás: saját számítás költségvetési adatok alapján
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vekedési modell elsődleges nyertese is maga 
a tőketényező, a külföldi nagybankok hazai 
képviselői voltak (Várhegyi, 2011).20 Másrészt 
– amint korábban láthattuk – a tőkét a leg-
alacsonyabb vállalati adókkal kedvezményező 
Írország mutatta 55 év alatt a legnagyobb bér-
hányad-csökkenést, így a tőkebarát politika 
költségeit a munkajövedelemmel rendelkezők 
szenvedték el (Joebges, 2017).21

Magyarországon ennek ellenkezője tör-
tént: a személyi jövedelemadóból származó 
bevételek közel akkora mértékben csökken-
tek, mint amekkora többletbevételt évente 
a különadók jelentettek. A 3. és 4. ábra veti 
össze e munkapárti jövedelemátcsoportosítás 
fő elemeit és annak forrásait. A legjelentősebb 
mechanizmus az egykulcsos jövedelemadó 
volt, ezt követően pedig a családi adókedvez-
mény számított az újraosztás csatornáinak. 
A szektorális különadók 2013-ban megha-
ladták a GDP 2 százalékát, az államadósság 

kamatmegtakarításaival együtt pedig „fedeze-
tet” biztosítottak a munkapárti válságkezelés 
kivitelezésére.

Mindez a reálbérek gyorsuló növekedésé-
nek trendjével együtt értelmezendő: az egy 
keresőre jutó reálkeresetek 2016-ban az előző 
évhez képest 7,4 százalékkal nőttek, ekkora 
növekedésre pedig 2004 óta nem volt pél-
da. 2017. január‒márciusban pedig az előző 
év azonos időszakához képest 8,2 százalékkal 
emelkedtek a nettó reálbérek a munkapárti 
politika elemeinek — az említett minimálbér 
és garantált bérminimum 15 és 25 százalékos 
emelésének, illetve a költségvetési szektor bér-
rendezéseinek — köszönhetően.22 Ezek az ér-
tékek a nettó reálbér dinamikus növekedését 
jelezhetik előre, hiszen a béremelés gazdasági 
és szakpolitikai tényezői továbbra is fennálnak 
majd. Így 2010 és 2018 között a nettó reálbé-
rek történelmi jelentőségű, akár 40 százalékos 
emelkedése várható, amely az 1970 és 2010 

3. ábra

A középosztálybeli csAládokhoz árAmló többletjövedelem mAgyArországon

Forrás: saját számítás költségvetési adatok alapján

Egykulcsos szja
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közötti 28 százalékos emelkedéshez viszonyít-
va szembetűnő.

Ez azt jelenti, hogy a hazai bérhányad 
csökkenő trendje tartósan megtört, és mivel 
középtávon a GDP növekedésénél a reálbé-
rek gyorsabban növekedhetnek, a nemzeti 
jövedelemből való munkarészesedés 2018-ra 
közelebb kerül az uniós átlaghoz. A személyi 
jövedelemadó csökkentése ugyanis olyan je-
lentős intézkedés volt, amely megállította a 
hazai nettó bérhányad csökkenését. A mun-
katényezőt kedvezményező politikák a mun-
kapiac feszesedése mellett jól érzékelhető 
emelkedést idéztek elő a bérhányadban (lásd 
1.  ábra). A bérhányad 2015 és 2016 közötti 
közel két százalékpontos, 2015 és 2017 kö-
zött pedig az Ameco adatai szerint várhatóan 
három százalékpontos emelése a visegrádi or-
szágokban a 2010 utáni időszakot tekintve is 
jelentős változás és megtörte az évtizedes lefelé 

mutató hazai trendet. Az 5. ábrán egy további 
arányt, a teljes kompenzáció helyett a nettó re-
álbér és az egy főre jutó reál-GDP hányadosát 
ábrázoljuk. Ez alapján megállapítható, hogy a 
nettó bérhányad 2010 és 2016 között még na-
gyobb mértékben, 5,05 százalékponttal, csalá-
di adókedvezményekkel 6,15 százalékponttal 
nőtt. A válságra adott válasz keretében tehát 
jelentős mértékű, közvetlen átcsoportosítás 
valósult meg a munkatényező javára.

A bérvezérelt növekedési modell működé-
séhez lehetőséget kell teremteni a fogyasztók 
számára költéseik növelésére.23 A fogyasztói 
bizakodást azonban súlyosan ellehetetlenítet-
ték az adósságvezérelt növekedés következmé-
nyei. Ezért a lakossági deviza-jelzáloghitelesek 
helyzetét végtörlesztéssel, árfolyamgáttal és a 
Nemzeti Eszközkezelő felállításával igyekezett 
a gazdaságpolitika orvosolni. E politikák ha-
tására „a GDP 2–2,5%-ának megfelelő több-

4. ábra

A középosztálybeli csAládokhoz árAmló többletjövedelem pénzügyi forrásA 
A gdp százAlékábAn

Forrás: saját számítás költségvetési adatok alapján
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let maradt a háztartásoknál, főleg a tehetősebb 
rétegeknél. Ebből az évi átlagosan 300 milli-
árd forintnyi megtakarítási többletből tudták 
a középosztály családjai végtörleszteni a devi-
zaadósságukat”, és ez tette lehetővé a 2013-
as fogyasztási trendfordulót is (Matolcsy, 
2015).24 A bérvezérelt politika tehát nemcsak 
a fogyasztás növelésére törekszik, hanem arra 
is, hogy ez közép- és hosszú távon eladósodás 
nélkül valósuljon meg (stockhammer, 2015).

A magyar gazdaságpolitika adópolitikával, 
foglalkoztatáspolitikával, családtámogatási rend-
szerrel, a munkahelyek védelmével és a deviza-
hitelesek helyzetének rendezésével kettős célt 
kívánt elérni. A rendelkezésre álló jövedelem, 
ezen belül elsőként a megtakarítások, majd a 
fogyasztás növekedését, eközben pedig a szo-
ciális biztonság megvalósítását. Ehhez vezető 

eszköz volt a külföldi adósság leépítése és hazai 
adósságra cserélése is, amely, amint említettük, 
jelentős nettó kamatmegtakarításhoz vezetett 
(lásd 3–4. ábra). A szociális keynesianizmus 
munkapárti modellje nemcsak növekvő jöve-
delmeket igyekszik biztosítani, hanem szociális 
biztonságot is, amelyre azért van szükség, hogy 
a jövedelmeket a fogyasztók el merjék költe-
ni. A hazai, a korábbinál nagyobb mértékben 
munkapárti gazdaságpolitikán alapuló válság-
kezelés majd stabilizáció eredményességét az is 
mutathatja, hogy a magyar reál-GDP 2012 és 
2016 között minden évben magasabb növeke-
dést mutatott, mint az eurózóna vagy az Euró-
pai unió átlaga.25

A bérvezérelt növekedés programjának 
megvalósítása a világ országaiban ellenállásba 
ütközik és számos kompromisszummal való-

5. ábra

A nettó bérhányAd AlAkulásA mAgyArországon (százAlék)

Megjegyzés: az ábrázolt nettó bérhányad definíciója: egy főre jutó havi reál-GDP és egy főre jutó havi nettó reálbér hányadosa 2010-es árakon. 

A korrigált változat figyelembe veszi a családi adókedvezmény mértékét is.

Forrás: ksh és Eurostat alapján saját számítás



 fókusz – Adó mint társadalompolitikai eszköz 

166  Pénzügyi Szemle  2017/2

sítható meg. Egyrészt a bérhányad növelésé-
nek hosszú távú makrogazdasági hatásainak 
felismerése és e gazdaságpolitika támogatása 
a legtöbb esetben nem várható a tőketénye-
zők tulajdonosaitól, akik sokkal jelentősebb 
alkupozíciókkal rendelkeznek, mint a bér-
ből élők. A nemzetközi tőke így képes elérni, 
hogy egyes uniós országokban a munka ter-
melékenységének növekedésétől jelentősen 
elmaradó bérszínvonal-változás menjen végbe. 
Ebben fegyelmező mechanizmusai a kötvény-
piacok, amelyek a jövedelmi és költségvetési 
politikát korlátozzák, illetve a tőke nemzetkö-
zi mobilitása, amely a minimálbérre és a szak-
szervezetek erősségére kínál reakciós lehetősé-
get (Onaran, 2017).

kövETkEzTETésEk

Az elmúlt több mint három évtizedben a 
nemzeti jövedelemből a munka – mint ter-
melési tényező –, illetve a tőketulajdonosok 
nem állandó arányban részesülnek. Az 1980-
as évektől a munka egyre kisebb szeletet kap 
az előállított „tortából” annak ellenére, hogy 
termelékenysége folyamatosan növekszik. 
A visegrádi országok helyzete a bérhányad 
szempontjából rosszabb a nyugati országoké-
nál: 2015-ben a visegrádi országokban a teljes 
gazdaságban 50‒55 százalékos bérhányad volt 
megfigyelhető, 53 százalékos átlaguk jelentő-
sen elmarad az uniós 63 százalékos átlagtól. 
Magyarországon pedig közép-európai viszony-
latban a teljes gazdaságra nézve drasztikus, 8,6 
százalékpontos a csökkenés 1995 és 2015 kö-
zött az Ameco-adatai alapján. Ennél csak Len-
gyelország, Románia és Macedónia munkaere-
je szenvedett el nagyobb csökkenést a térség 
vizsgált országai közül.

Noha a világgazdasági környezet korlátoz-
za a szakpolitikai beavatkozás eszköztárát, 
a magyar gazdaságpolitika mégis igyekezett 
megtalálni a bérhányad emelésének eszközeit. 

E munkát kedvezményező politika első törek-
vése a hazai reálbérek emelésének elősegítése 
volt. A magyar kormány munkapárti stratégi-
ája egy új, növekedésösztönző társadalmi szer-
ződésnek tekinthető a munkaerő, a kormány-
zat és a vállalati szektor között, közgazdasági 
értelemben pedig a posztkeynesi gondolat-
körben értelmezhető. Az állam végső munka-
helyteremtői szerepének felismerése vezetett 
a munkapiaci keresletoldali programokhoz, 
amelyek feszesítették a munkapiacot és erősí-
tették a válság után piaci erejét vesztő munka-
erő pozícióját.

A válságkezelési stratégia jelentős funk-
cionális jövedelmi újraosztást hajtott végre. 
Az oligopol piacokra és a korábbi évtizedek 
nyerteseire kivetett különadók hozzájárultak 
a közfoglalkoztatási programok és a személyi 
jövedelemadó csökkentésének megvalósításá-
hoz, valamint a családi adókedvezmény (és a 
munkáltatóknál jelentkező munkahelyvédel-
mi akcióterv) programjainak finanszírozásá-
hoz. A szektorális különadók 2013-ban meg-
haladták a GDP 2 százalékát, az államadósság 
kamatmegtakarításaival együtt pedig stabil 
„fedezetet” biztosítottak a munkapárti válság-
kezelés kivitelezésére.

Ezen intézkedések az Eurostat- és az Ameco- 
adatbázisok szerint is közel két százalékos 
GDP-arányos bérhányad-növekedést kény-
szerítettek ki 2015‒2016 között, a nettó bér-
hányad és a reál-GDP aránya pedig ennél is 
nagyobb mértékben, 5,05 százalékponttal, a 
családi adókedvezményeket is számítva 6,15 
százalékponttal növekedett 2010 és 2016 kö-
zött. Csak következtetni tudunk arra, hogy a 
2016. novemberi Vkf-megállapodás – mint a 
középtávú bérhányadnövelő-stratégia alapja – 
további emelkedést eredményez majd. A 2010 
előtti, alacsony béreket rögzítő „társadalmi 
szerződés” helyébe a magyar gazdaságpolitika 
a szociális keynesianizmus munkát pártoló, 
„work-fare” gazdasági modelljét igyekszik ál-
lítani.
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1 A bérhányad általános definíció szerint a bértömeg 
és a nemzeti jövedelem aránya, előbbi részesedése a 
teljes megtermelt jövedelemből.

2 A mérés általános meghatározásai szerint a nemze-
ti jövedelemnek azt a részét szükséges megmérni, 
amely a munkatényezőhöz áramlik. Ehhez a dolgo-
zók adózás előtti munkajövedelmét (beszámítva a 
munkaadók által fizetett társadalombiztosítási járu-
lékokat) vagy a hozzáadott értéket összesítik és oszt-
ják el a rendelkezésre álló nemzeti jövedelemmel 
vagy más aggregátummal (OECD, 2015). A szá-
mításnál számos probléma merülhet fel, például az, 
hogy ki számít foglalkoztatottnak, beszámíthatók-e 
a részvényopciók a munkajövedelembe vagy miként 
mérjük a rendelkezésre álló jövedelmet. A közszféra 
hozzáadott értékét is nehéz mérni, ezért sok esetben 
csak a vállalati szektor elemzése történik (OECD, 
2015). Lefelé torzítja a munka részesedését, hogy az 
önfoglalkoztatásból eredő jövedelmek implicit mó-
don tőkejövedelemként jelentkeznek, e problémára 
különböző megoldások születtek (lásd Guerriero, 
2012).

E mérési kérdések a munka részesedésének aktuális 
szintjét meghatározhatják ugyan, de nem befolyásol-
ják a trendek alakulását, azaz a részesedés relatív vál-
tozásait (OECD, 2015; Guerriero, 2012). A bérhá-
nyad-változónak számos alternatív formája létezik, 
mivel többféle változót választhatunk a számláló és a 
nevező helyére is. Mindezen túl, nemcsak a számláló 
és nevező, hanem a gazdasági szektor megválasztása 
is fontos (Giovannoni, 2014).

3 Írország külön figyelmet érdemel, mivel válságkeze-
lési stratégiája a tőketényező előnyben részesítésén 
alapult, szemben a munkát előtérbe helyező magyar 
modellel. A nemzetközi adóparadicsommá válni kí-
vánó Írországban a külföldi vállalatok dominálják 
a gazdasági tevékenységeket, és ennek kedvezőtlen 
hatásai is vannak: a fejlett országokban egyedülálló 
módon az egy főre jutó GNI 15 százalékponttal ala-

csonyabb az egy főre jutó GDP-nél, a két mutató 
így erősen eltérő képet fest a válságból való kilábalás-
ról (Joebges, 2017). Írországban a bérhányad 1960 
és 2016 közötti 34,5 százalékpontos csökkenésével 
párhuzamosan, a hetvenes évektől 2016-ig a GNI a 
GDP több mint száz százalékáról annak 82 százalé-
kára esett. Joebges (2017) megjegyzi, hogy az ír egy-
ségnyi bérköltségek csökkenése nem jelent meg sem 
az export-, sem a hazai árakban, hanem a vállalati 
profitokat növelte.

4 Az EPI-index a munkaerő részvételét és képviseletét 
méri a legfelsőbb vállalati fórumokon (az igazgató-
tanácsokban), illetve termelőegységek szintjén és 
szektorális viszonylatban is.

5 Érdemes említést tenni a szektorokon belüli szerve-
ződésről is. A szakszervezetek decentralizálódásával 
mindinkább jellemző az egyes vállalatok szintjén 
történő érdekérvényesítés. Így az átfogó szektorális 
érdekképviselet léte nem jellemző, ezt a szektorokon 
belüli, munkavállalói szervezetek közötti verseny 
megnehezíti (kristal, 2010).

6 Branko Milanovic híressé vált elefánt-ábrája azt mu-
tatja meg, hogy 1988 és 2008 között a háztartások 
egy főre jutó átlagos jövedelemnövekedése nagyon 
egyenlőtlennek bizonyult: az ötvenedik jövedelmi 
percentilisig, amelybe a fejlődő ázsiai országok lakói 
tartoznak, a jövedelmek dinamikusan, akár 80 száza-
lékkal is növekedtek, a fejlett világ alsó középosztálya 
viszont húsz éven át nem tapasztalt reáljövedelem-
növekedést.

7 A funkcionális jövedelemelosztás a gazdaság szer-
kezetét is tükrözi: 2011-től a kínai bérhányad 
drasztikus növekedésbe kezdett, és ez a gazdasági 
szerkezet átalakítását mutatja. A kínai gazdaság-
politika célja, hogy az ipar és az itt koncentrálódó 
beruházások helyett a szolgáltatások és a fogyasztás 
váljon a gazdasági kereslet motorjává, így lépjen 
ki a keleti gazdaság a közepes jövedelmű országok 

Jegyzetek
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csapdájából. A növekvő bérhányad lehetővé teszi 
a fogyasztás növekedését, így szorosan összefügg 
a gazdaság modernizálásával. A 2011-es 47 száza-
lékos mélypontról 2013-ra a kínai bérek a hozzá-
adott érték arányában ismét 50 százalék fölé kúsz-
tak. Ez nem kompenzálhatja a több évtizedig tartó 
kiegyensúlyozatlan növekedés elosztási hatásait, de 
trendfordulónak tekinthető. kínában e trendfordu-
lót Magyarországhoz hasonlóan a munkaerő-piaci 
dinamika segíti, mivel a kínai gazdaságban 2014-
től a munkaképes korú lakosság száma már csök-
kenést mutat, miközben a fellendülő szolgáltatási 
szektor a nehéziparnál jelentősen több munkaerőre 
tart igényt (Huang ‒ Lardy, 2016).

8 Bérvezérelt növekedési modellben a bérhányad nö-
vekedése expanzív hatást gyakorol a gazdasági nö-
vekedésre, míg a profitvezérelt gazdaságokban a tő-
kehányad növekedése jár jelentős expanzív hatással. 
Amennyiben a gazdaságpolitika nem csak felismeri, 
hanem támogatja is a gazdaság (az aggregált keres-
let) bérvezérelt jellegét és ennek mechanizmusait, 
akkor bérvezérelt (munkapárti) növekedési stra-
tégiáról beszélhetünk. Adósságvezérelt növekedés 
esetén a gazdaságpolitika olyan „külső” gazdaság-
élénkítő tényezőkre támaszkodik mint a pénzügyi 
piacok. Így a gazdasági növekedés jelentős részben 
eladósodásra épül és elsősorban az államadósság fo-
lyamatos növekedése szükséges a növekedés fenn-
tartásához.

9 Több elemzés, például az 1948-tól 2011-ig terjedő 
brit adatokat elemző Lansley és Reed (2013) is erős 
pozitív szignifikáns kapcsolatot talál a bérhányad, il-
letve a GDP növekedése között.

10 Carrera és Rodríguez (2016) tanulmánya szerint a 
bérhányadot növelő politika csökkenti a folyó fizeté-
si mérleg egyenleget a fogyasztás növelésén keresztül. 
Megfogalmazza, hogy emiatt elsőként azokban az 
országokban érdemes a bérhányad emelését megva-
lósítani, amelyek pozitív egyenleggel rendelkeznek. 
Az import növekedésével más kereskedelmi part-
nerek gazdaságaiban is javulhatnak az egyenlegek, 

így azok a „második körben” szintén megkezdhetik 
a bértámogató politikájuk végrehajtását (Carrera ‒ 
Rodríguez, 2016).

11 A liberalizáció és dereguláció hatására súlyos sokk 
érte a gazdaságot. Ennek köszönhetően pedig foly-
tatódott a kGsT felbomlásával kezdődő piacvesztés. 
E piacvesztésre a bérek leszorítása volt a hazánkban 
működő, korábban állami működő vagyont meg-
szerző tőketulajdonosok válasza, így a kereskedelmi 
nyitás Magyarországon fokozottan hozzájárulhatott 
a bérhányad csökkenéséhez. Az OECD vállalati 
szektorra vonatkozó bérhányadmutatója az 1992-
es 76,4-ről, 58,2 százalékra csökkent 2010-re Ma-
gyarországon (stats.oecd.org: unit Labour Costs – 
Annual Indicators: Labour Income share Ratios).

12 Több tanulmány is arra a következtetésre jut, hogy a 
közép-európai térségben az 50 százalék feletti adós-
ságállomány hat negatívan a GDP növekedésére.

13 A nettó reálbér csökkenése már a rendszerváltás előtt 
elkezdődött, így legalább annyira oka volt annak, 
mint következménye. Ez a „gulyáskommunizmus” 
adósságvezérelt növekedésének fenntarthatatlanságát 
szemlélteti.

14 Telegdy (2013) elemzése szerint a 2001‒2002-ben 
véghezvitt jelentős közbéremelés következtében „a 
közszférában dolgozók bérei egy átlagosan 10,5 szá-
zalékos lemaradásból egy 12,5 százalékos bérelőny-
re tettek szert a vállalati bérszínvonalhoz képest”. 
Az átterjedési hatás figyelemre méltó volt, „egy 10 
százalékkal magasabb közszférai jelenlét adott mun-
kapiaci szegmensben 1,5 százalékkal járul hozzá a 
bérek emelkedéséhez” a versenyszférában. Lényeges, 
hogy az „átterjedési hatás magas az olyan vállalati 
dolgozók esetében, akik bérei viszonylag alacsonyak, 
akik olyan munkakörben dolgoznak, ahol magas a 
közdolgozók aránya, a szolgáltatási iparágakban, és 
ha a nagy béremelés után alkalmazták őket”. Így a 
közszféra béremelései hatásosak lehetnek az alacsony 
bérekkel rendelkező versenyszektorbeli dolgozók 
bérhányadának emeléséhez.
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15 A European Trade union Institute EPI-indexe sze-
rint Magyarország az unióban az utolsó öt ország 
között helyezkedik el a szakszervezeti lefedettséget 
tekintve. (https://www.etui.org/Topics/Worker-
Participation/European-Participation-Index-EPI)

16 A bérvezérelt növekedés modellje másképpen a tel-
jes foglalkoztatáson alapuló modellnek is nevezhető. 
Abban az így létrejövő dinamikus bérnövekedés ve-
zérli a keresletet, amely a fogyasztás tartós növeke-
dését idézi elő. A fogyasztás növekedése ösztönzi a 
beruházások és a termelékenység növekedését is. E 
modell stabil, vagy növekedő bérhányadhoz vezethet 
(stockhammer, 2015).

17 A szerzők bemutatják az „alacsony béreken alapuló 
társadalmi szerződés” kialakulását. E szerződés kere-
tében a gazdaságpolitika alacsony árak biztosításával 
igyekszik elérni a fogyasztók jólétét, ehhez pedig li-
beralizálja a nemzetközi kereskedelmet. Az olcsó im-
port és az alacsony bérek hatására sikerül az árakat 
piaci körülmények között alacsonyan tartani, mind-
ezt pedig adókedvezményekkel is segíti a kormány-
zat. Ez az egyensúly magyarázza azt a megfigyelést is, 
miszerint a termelékenység növekedését a reálbérek 
növekedése nem követi. Ez az alacsony bérű, tőke-
párti modell vezet az elégtelen kereslethez, amely 
hiányában a kormányzatnak az eladósodást kell vá-
lasztania a gazdaság élénkítéséhez (freedman ‒ Lind, 
2013).

18 központi statisztikai Hivatal (Gyorstájékoztató – 
Munkanélküliség, 2017. február 27.).

19 Ilyen oligopol piac a szakirodalom szerint például a 
villamosenergia-piac (závecz, 2015).

20 A ROA (adózott eredmény/összes eszköz) 2001 és 
2005 között a visegrádi országok között végig Ma-
gyarországon volt a legmagasabb és kétszerese volt a 
szlovén mértéknek. Várhegyi (2011) rámutat, hogy a 

válság előtt a közép-európai térségben a bankok kö-
zötti árverseny fokozatosan kockázatalapú versennyé 
vált. Így „egyre kockázatosabb (alacsony jövedelmű 
vagy nem megfelelő hitelfedezettel rendelkező) ügyfelek 
és ügyletek (például devizaalapú kölcsön) bevonásával 
növelték a bankok részesedésüket a lakossági piacon”. E 
hitelfelfutás növelte az ország külső pénzügyi sebez-
hetőségét.

21 A bérvezérelt növekedési modell alapeleme a pénz-
ügyi szektor reformja. Ezt a hazai gazdaságpolitika 
megvalósította, hogy a pénzügyi válságok előfordu-
lásának esélyét és azok hatásait csökkentse. A kü-
lönadókból fokozott rész esett a pénzügyi szektorra 
a stockhammeri javaslattal összhangban, aki többek 
között a pénzügyi tranzakciós adó növelését javasolja 
a pénzügyi szektor stabilizálása és a spekulációs lehe-
tőségek korlátozása érdekében. Emellett szükséges-
nek tartja a bankszektor bónuszainak korlátozását, 
az árnyékbankrendszer szigorú ellenőrzését, a nem 
profitorientált banki szegmens erősítését és a hosszú 
távú szemlélet szabályozói támogatását a vállalatirá-
nyításban (stockhammer, 2015).

22 központi statisztikai Hivatal (Gyorstájékoztató – 
keresetek, 2017. március 20.).

23 A fogyasztási hajlandóság akkor növelhető, ha a 
fogyasztók úgy érzik, hogy biztonságban vannak 
anyagi értelemben: például a szociális hálónak, a 
közfoglalkoztatásnak vagy a családokat és időseket 
támogató programoknak köszönhetően. Ekkor a 
háztartások csökkentik elővigyázatossági megtakarí-
tásaikat és fogyasztásra is többet költenek (Lavoie ‒ 
stockhammer, 2012).

24 Jelentősen segítette a fogyasztást a rezsiköltségek 
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lékos rezsicsökkentésre került sor (György, 2016).
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