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UN ER6T
Hi6ba kongatidk a Rdzgazddszok 6vek 6ta a vdszharangot, a kormdnyzat mintha csak

mostandban kezden{ iginn komolyan venni azt a tdnyt, hogy a gazdasdg eWik legsrtUonbb
atapprobl1mdja a renAfiviit alacsony foglalkoztatottsdg, A helyzet megvdltoztatdsdra
a reidszerudnis 6ta nindmdig nem sziiletett dtlogd stratilgia, az egWdst kdvetf kormdnyok
eftal alkalmazott r6vid tdvu teruezas pedig hatdstalan,

mennyiben megk6rdezik, mi lesz a h6rom prioritdsa a

kormdnvomnali, azt mondom: oktatds, oktatils, okta-
tiis - foglalta ossze foglalkoztatdspolitikai programjd-
nak l6nyeg6t egyik leghiresebb, m69 minis4terelnolcje-
'loltk6ni elmondott besz6d6ben Tony Blair' 86 f6l 6vvel

k6s5bb,1997 -ben a brit Munkrisprirt foldcsuszamldssz eri gy6zel

met aratott a parlamenti vdlasztdsokon, bdr az akkor 69,9 szAza'

l6kos szigetorszdgi foglalkoztatdsi helyzet sokkal kedvez6bb volt,

mint a m;i Magyirorizrig6, ahol a 15 6s 64 6v kozotti korosztdly

tagj a i al i g 5 7, 3 l)Azal |kiiakva n h i vata I os m u n kav i szo nya.-Natun[ 
m6gis m6ltatlanul kev6s sz6 esik arr6l, hogy a magya.r

gazdasrig legzulyosabb probl6milja azEur6pai Uni6ban az egyik

t Magyarorszegon a 15-24 6veseknek m6g csak a26 szdzallka, a 60-64

6veseknek pedig mdr csupdn 14 szdzallka dolgozik.
o Egy magyar f6rfi a munkav6llal6-korba tartoz6 6letidej6nek 52 sz6zal6kdban

aktiv; ugyanez azarilny az 0ECD-orsz6gok 6tlagdban 57 szdzallk'
. A n6k eset6ben a hazaiak 43 sz6zal6kos rdtaja 6ll szemben a fejlettek 50

legalacsonyabbnak sziimit6 foglalkoztatiis (mogotttink milr csak

a iereghajt6 Miilta tal6lhat6). A helyzet ma m6g rosszabb, mint

a rend"szervdltds idej6n volt. Nem sztiletett eddig ritfog6,tqdl-
tos korm6rnyzati strat6gia a k6rd6s kezel6s6re, csupdn rovid td-

vd programok. A kormrinyzati struktir6ban.ide-oda pakolt te-

rtiletfiioman sz6lva sem hangsillyos: a foglalkoztatds novel6s6-
vel Holtzer P6ter, a Nyugdij 6s ld6skor Kerekasztal elnoke sze-

rint k6t miniszt6rium - aizocidlis 6s munkatigyi, il letve az okta-

tdsi 6s kulturdlis tdrca - is foglalkozhatna 6rdemben, de sokat kel-

lene javulnia a koordindci6nak kozottiik. Besz6lget6seink sordn

olykor m6g a makrogazdasdgi helyzettel 6rdemben foglalkoz6

k6zgazd6{zok sem tudtrik, hogy a foglalkoztatiist feliigyel6 tiir-
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Az 6tlagos magyar munkav6llal6 k6s6n 6ll munk6ba, de ko'
r6n megy nyugdiiba, vagyis viszonylag riivid ideig dolgozik'
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FOGLALKOZTATA$ RATA. A t6nyteges munkaviszonyban
iill6k ardnya a nemzetkiizi tisszehasonlitdsban haszndlt 15-
64 6ves korosztdlyban.
AKTIV|TASI RATA. A munkaviszonyban 6llik 6s a regiszt-
r{lt munkan6lkiiliek ar6nya egy adott koroszt6lyban.
MUNKANELK iiUSEeI RATA. A regisztrdrt munkan6rkiiri-
ek ar6nya,
INAKTIUAK. Az adott korosztdlyon beltil sem az oktatdsban
nem vesznek r6szt, sem a munka vildgdban nincsenekjelen.

ca aktudlis neve Szocidlis 6s Munkai.igyi Miniszterrumf a mtntsz-
ter pedig Lamperth M6nika. A nyilvdnossdg pedig legfeljebb a
munkanr6lkrilis6gi riitiira figyel - amely egy6bk6nt az 6v elej6n
tiz 6ve nem f dtott magassdgba, 8,1 sz|zal1kra ugrott fel. Sokriig
igy teljesen hritt6rbe szorult, hogy a nemzetkozi m6rce szerint -
vagyis a munkak6pes koril lakossdg, azaz al5-64 6vesek kcir6-
ben - ndlunk sokkal kevesebb embertfoglalkoztatnak legdlisan,
mint Eur6pa legtribb orszdgdban. Ha ebben a korosztiilyban el-
6rn6nk a 64 sz6zal6kos eur6pai aktivitdsi dtlagot, az aztjelente-
n6, hogy a jelenlegihez k6pest 550-600 ezer f6veltobben dol-
gozniinak bejelentve. Ennek krivetkezt6ben tobb lenne az dila-
mi ad6bev6tel, kevesebb a sztiks6ges szocidlis kiadds - azazle-
het6s6g nyilna p6ldriul lefaragni az dllamad6ssrigb6l.

6no6ol x6n. A magyar kormdnyzati 6s kozgazdasiigigondol-
kodiis mdgis az egyensrilyteremt6s, versenyk6pess6g-nrivel6s, az
infldci6 letor6se, a konvergencia, illetve a fenntarthat6 noveke-
d6s sz6lamai t mantr 6zza. Ezek azon ban m i nd-m i nd osszeftigg-
nekaz alacsonyfoglalkoztatdssal.Ordcigi koralakult ki: ha kev6s a
munkavdllal6, akkor csak ilgy tud elegend6 ad6bev6telt beszed-
ni az dllam, amennyiben tillad6ztatja a legiilisan dolgoz6kat. Ez-

zel csokken a versenyk6pessdg, 6s a magas terhek miatt a legdlis
foglalkoztatiis mr6g ink6bb ,,rdfizet6sess6" vdlik a vdllalkoz6k 6s a
m u n kavd I I al 6 k szdmdr a egy ar 6nt (ld s d o z d b rd t a 2 0. o Id o lo n ).

lgaz, a kormdnyf6 dltal a miircius 9-i n6pszavazds el6tt meglen-
getett hdrom ad6m6rs6kl6sijavaslat elvileg a foglalkoztatds no-
vel6s6t (is) megc6lozza, de ezen elk6pzel6sek sorsa er6sen k6t-
s6ges, dacdra kommunikdLisuk hangerej6nek. A116l nem besz6l-
ve, hogy a csuprin 250 millirird forintnyinak indult, az6ta toviibb
zsugoritott ad6m6rs6kl6 csomag makroszint( hatiisa val6jiiban
eleny6sz6. A kormdnyzati tervekb6l (a szakminiszter dlldspontjdt
ldsd o keretes irdsban) mdg csak az sem rajzol6dik ki, hogy a fog-
lalkoztatds novel6se mennyire dsszetett feladat. Ki lehet ugyan
emelni egy-egy faktort, mint ahogyan egy id6ben az ellenzdk
tette a jiirul6kcscikkent6s folyamatos emleget6s6vel, de egyetlen
ponton, kampdnyszeriien beavatkozva nem lehet a jelenlegi si-
ralmas helyzeten viiltoztatni, mik6nt a kormdnyzati r6szprogra-
m o k i s csa k tdzo ltiis kd nt h athatn ak. L6nyeg6 be n ezt f ogalm azza
meg az Allami Szdmvev6sz6k (ASZ) is egy, i mrilt h6ten kozz6tett
jelent6s6ben:,,A makrogazdas6gi mutat6k nem igazoljiikvissza a
forrdsok eredm6nyes hasznosuldsdt a foglalkoztatdsi helyzet ala-
kuldsdban." Pedig hazai 6s uni6s p6nzekb6l2004 es2006 kozott )

Az aktiv korfak kiizt igen
magas a diplomisok ar6-
nya, 6m a k6pz6s nincs
szinkronban a munkaerd-
piac ig6nyeivel.

o Eur6p6ban 2010-re Norv6gia
ut6n Magyarorszdgon lesz a leg-
nagyobb a diplom6sok arilnyaa
teljes lakossdgra vetitve.

o Egyes szakk6pesitdsekbdl hi-
dny van, ugyanakkor p6ld6ul
sok kommunikici6s, illetve tandri
v6gz6sre nincs sziiks6g,

o A tandrok k6pz6s6ben 6s alkalmaziisiiban folyamatos a kontra-
szelekcid (az 6retts6gizettek ktiztil a rosszabb k6pessdgriek je-
lentkeznek a fdiskolai tandri karokra, a v6gzettekb6l a gyen-
g6bbek helyezkednek el taniirk6nt, s v6giil a rosszabb k6pess6-
gilek maradnak meg a pdlyiin).

r A legfeljebb 8 dltaldnost v6gzetteknek mindrissze 29,4 szinal{ka
van a legdlis munkaerdpiacon.

. A magasabb iskoldzottsiig nem mindig el6ny: mig a szakmunkiisok
67,2 szilzal6kitnak van munkiija, addig az
6rettsdgivel vagy magasabb v6gzett-
sdggel blr6knak csak 66,7 szdza-
l6ka mondhatja el ugyanezt,

. Ezzel egyiitt, a munkanr6lkiili-
ek legnagyobb l6tszdmil, mint-
egy 100 ezer f6s csoportjiit
a szakiskoldban 6s szak-
munkiisk6pz6-
ben vdgzet-
tek alkof
jek.

A felndttek 6tkripz6se helyett a kiizoktatdsnak kellene
a maineliobban segitenie a munkaerdpiacra l6p6st.

2008,eprilis tO-to, rleYrLd 19



f o l a l k o z l a t i s i  v 6 l s d

a foglalkoztatds novel6s6re 261 millirird
forintot, iilliiskeres6k, munkan6lktili-
ek tdmogatdsrira pedig 250,8 mil-
I iiird forintot forditottak. Am eb-
b6la p6nzb6l mindossze annYit
sikeriilt el6rni, hogy a vizsgdlt
id6szakban osszesen iitlago-
san 9 ezer f6vel n6tt a fog-
lalkoztatottak szdma - dm a
legfrissebb adatok szerint ta-
valy azutdn tobb tizezerrel
esett vissza.

ilEGHATAROZ6 OKTA.
TAs. A szakkozgazdl,szok
Tony Blair strat6girijrit igazoljrik
a leginkribb vissza: hossz( tdvon
az oktatdsnak meghatdroz6 szere-
pe van a foglalkoztatdsi riita javit6-
sdban. A hazai oktat6ssal azonban fog-
lalkoztatdsi szempontb6l mennyis6gi, mi-
n6s6gi 6s orientdci6s probl6ma is van' Azaz az

r A kolts6gvet6snek (azaz az ad6fizet6knek) nagys6grendi-
leg 750 ezer dllami alkalmazottat kell eltartania.

Az eur6pai ,,normdk" szerint egy akkora orszdghoz, mint ha-
zdnk, leg{eljebb 650 ezer kozalkalmazott illik.
o A kolts6gvet6si szf6rdban a havi brutt6 dtlagkereset tavaly

M a a r o r s z a0 n

con. Az t)sszehasonlit6 adatok sze-
rint Eur6pdhoz k6pest nem a k6-

z6piskolai v6gzetts6ggel rendel-
kez6k, v agy f6leg nem a d i Plo-
mdsok aktivitilsdban vagyunk
elmaradva, hanem a k6p-
zetleneknel nagy a passzi-

i  v i tds. A funkciondl is anal-
& fab6triknak 6rtelemszer(-

$ en nincs helyt ik a munka-
f  e rc ip iac i  rendszerben.  A
f i  Szonda losos Uzlet i  Klub' 

6, u rlgyel6 kozos felm6r6-
se is azt igazolja vissza, hogY
a munkdltat6k 60 sziizal6k-

ban kozepfoku vegzettseg-
gel rendelkez6 munkavrillal6-

kat keresnek (ofelmdrds rdszle'
teit ldsd kilon). Ez alatt nagyon ne-

h6z az elhelyezked6s. Ktilon sajiitos-hez az elhelyezKecles. Kulon sajatos-

s6gazaszociol6giait6ny - bdr az Allam-

reform Bizottsdgnak tanulmdnyt k 6szito szak-
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oktatdsi rendszert tril nagy ariinyban hagyjrik ott a di-
iikok miir14 6ves korban, ahelyett, hogy legakibb 1B 6ves koru-
kig tanulndnak; a tan6rk6pz6s szinvonala sem megfelel6;.v6gil,
djnem utols6sorban a k6pz6s nincs osszhangban a munkaer6-
piaci ig6nyekkel.' 

A leg6g;t6bb gond az,hogy az iskolarendszerb6l ki16p6, leg-

fe I j e b 5 riyo I c 6 | tili n oss al re n d e I kez6, I e g gye.n 96 bb 20 sz|zal 6k
egyszeriien nem taldl helyet magdnak a modern munkaer5pia-

kiSzgazdilszok(Csap6 BenS 6s koll6grii) a romdk ala-

csony munkae16-piaci aktivitdsdt nem etn ikai probl6mak6nt, ha-

nem a k6pzetlen munkaer6 drrimrijrinak (rjrik le -, hogy mig a la-

koss6g eg6sz6n6l a fiatalabb generdci6kban csokken a k6p-zet-
lenek'ariinya, addig a romrik kor6ben nincs vdltoziis. FelsSfokil
v6gzetts6ge toviib6ra is csak a romdk 1-3 ezrel6k6nek van, de a

kol6pist<Jklt is csak n6hdny sziizal6kuk fej ezibe.Ez6rt is erSsod-
tek fel ism6t azok a v6leked6sek, hogy a csalddi p6tl6k csak ak-
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206 ezer forint volt, ami

A munkav6llal6k igen magas
h6nyada van minim6lb6'

ren beielentve, ami
k6sobb gondokat
okozhat.

. Hazankban 1,8
milli6 embernek a
kimutatott havi 6t-
lagos jovedelme
nem haladja meg
a minim6lb6rt.

. E kor tagjainak don-
t6 tiibbs6ge a minimal-

b6rn6l nyilvdnval6an tob-
bet visz haza, de soKan

vannak a megtakaritani k6ptelen val6di minimdlbdresek is, akik nyugdijba
kertilve l6nyeg6ben jovedelem n6lkul maradnak majd.
. A fenti fejlem6ny alighanem 6llami segits6get kdnyszerit majd ki' megter-

helve az akkori kolts6gvet6st - azaz m6r ma benne van a rejtett hiany az

dllamkasszaban.

j6cskdn megha-
ladja a ver-

I senyszfdra
177 ezer
forintos at-

, laOat.

Tril sokan dolgoznak az ellami szektorban'
ami megterheli a biidzs6t.

i | | -  
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Hazai 6s uni6s fornisok
f e I h aszn dl dsdval a ko rm idnyzat
neviben lamperth Mdnika

szocidlis Es nunkaiigyi miniszter
ko m p I ex f o g I al koztatds- n tive I 6 s i

stratdg idban go ndol korl i k.

A K0RMA]{Y STRATEGdJAROL. ,,Kiemelt feladatunk a les-
hdtr6nyosabb t6rsdgekben 6l6k felz6rk6ztat6sa. Az Uj Magyarorsz6g
Fejleszt6siTerv (UMFT) keret6ben a kormdny elfogadta a Nem mon-
dunk le senkir6l - Esrily a leghdtrdnyosabb helyzetfi t6rs6gekben
6l6knek cimet visel6 komplex t6rs6gfejleszt6si projektet. A legh6tr6-
nyosabb 47 kist6rs6gben az dtlagosn6l mintegy 20sziizal6kkal ttibb
fondst biztositunk. Az UlvtFT programlainak eredm6nyek6nt rem6-
nyeim szerint a foglalkoztatds 4 sziizal6kos niiveked6se val6sulhat
meg a versenyszf6rdban 2015-ig. 0sztiiniizziik a rugalmas foglalkoz-
tat6si formdkat (r6szmunkaid6, tdvmunka, munkaerd-kiilcsiinz6s). "

A FORRASOKRIIL.,,A Munkaerd-piaci Alap foglalkoztatdsi r6sz6'
b6l 2008-ban tisszesen 55,6 millidrd forintb6laktlv programok indi-
tdsdt tervezziik, ebb6l 38,5 milli6rdot lehet decentralizdltan elkiilte'
ni. Kiizpontiforrdsok is rendelkez6sre 6llnak, csaknem 6 milli6rd fo-
rint 6rt6kben munkahelyek teremt6se, meg6rz6se, valamint tdvmun'

kor jiirjon lB 6ves 6letkorig, haaztaz iskokiba jdrrishoz kotik, igy
ugyanis sok didkot,,el lehetne tolni" az 6retts6giig. A t6miivalfog-
lalkoz6 Holtzer P6ter szerint, ha a romdk foglalkoztatdsi ardnyait
il let6en nem sikenil 6rdemijavuldst el6rni, 6s a jelenlegi demog-

ka t6mogatdsdra. A T6rsadalmi Megfjulds Operativ Program keret6-
ben az uni6s 6s a hazaiforr6sokb6l egytifiesen 4,1 milliiird eur6 dll
rendelkezdsre a 2007 -2015 kiiziitti id6szakban."

AZ ALAES0]{Y AlCWrlS[ CSOpOnTOKR6L.,,A fiatatok-
nak sz6l6 Start, a kismamdkat megc6lz6 Start Plusz 6s az iddsebbe-
ket, illetve a hdtrilnyos helyzetfi t6rs6gekben 6l6ket segftd Start Extra
programok keret6ben jdrul6kkedvezm6nnyel iisztiiniizziik a munka-
ad6kat, hogy a munkaerdpiacon hdtrdnyos helyzetfi embereket foglal-
koztassdk. Az id6n 19 ezer roma 6s hiitranyos helyzetfi munkav6llal6
bevondsdval inditunk decentralizdlt foglalkoztat6si programokat. Ter'
veink szerint 3200 fd bevonasival alternativ munkaerd-piaci progra-
mok indulnak tiibbek kiiziitt a telepeken, telepszerii lak6kiirnyezetben
6l6k foglalkoztathat6s6giinak javitdsdra. Tavaly 10-12 ezer roma vett
r6szt kiizmunkaprogramokban, 6s 2008-ban is hasonl6ra szimitunk."

ROKKAlfiAKn6L nYucoi.lronnnrARn0L,,Ma esy-esy
korosztdly 94-96 sz6zal6ka korhatir el6tt nyugdiiba megy - 50 sz6'
zaf6k rokkantk6nt, 12 szAzal1k korkedvezm6nnyel vagy egy6b szak-
mai kedvezm6nnyel, 32 szilzalflkpedig eldrehozott nyugdiiaziissal.
Riivid tdvon az a feladatunk, hogy el6rjiik a t6nyleges nyugdijazii-
si korcentrum emel6s6t. A vdltoz6s l6nyege, hogy az 6ltal6nos mun-
kak6pessdg-csiikken6s helyett megdllapitjuk a megmaradt szak-
mai munkak6pess6get, illetve a rehabilitdlhat6sdgot. Azok a meg-
vdltozott munkak6pessrigfi aktiv korfak, akik j6 es6llyel rehabilitdF
hat6k, a rokkantsiigi nyugdij helyett rehabilitilci6s jirad6kban r6sze'
siilnek."

rdfiai trendek tart6sak maradnak - azaz az dltaldnos n6pess6g-
fogyiis mellett tovdbb n5 e kisebbs6g sziimardnya -, akkor az dl-
lamhiiztartds 6s a nyugdijrendszer m6r onmagdban ett6l egyre
n e h e z e b b e n f i n a n s z i r o z h a t 6 n y o m d s a I a t t m a r a d . >

A n6pess6g egyre nagyobb h6nyad6t kitevd rom6k
kiir6ben rendkiviil alacsony a foglalkoztatis.

A magyarok kiriv6an rossz eg6szs6gi 6llapotihoz
k6pest is trils6gosan sok a rokkantnyugdiias.

o A roma sz6rmazdsriak mai l6tszdmdt a n6pess6g 7 sztnal1kdra,
azaz700 ezer tore teszik; kozLiltik becsl6sek szerint csak 80-100
ezer a foglalkoztatott.

o A mai trendek alapjdn 2050-ben a lakossdg 15 szdzal6ka,
1,2 milli6 ember lesz roma szdrmazdsti; ha foglalkoztatotti ard-
nyuk nem javul, az iinmag6ban finanszlrozhatatlannd teszi a

nyugd[j rendszert.
. A romAk elhelyez-

ked6si es6lyeit
srilyosan rontja,
hogy 92 szAza-
16kuk legfeljebb
8 dltaldnost v6g
zett, mig 6rett-
s6oiie vaov dip-

:r lomdja mindosz-
sze 2 szd.zal6.

. A 800 ezer rok-
kantnvuqdlias i6-
kora h6nyada va-
l6jdban nem be-
teg, csak kihasz- ,.'
n6lja a kiskapu-
kat, hogy kil6p-
jen a munkaer6pi-
acr0l.

o Manapsdg minden
m6sodik nyugdllo-
mdnyba vonul6 rok-
kantsdgra hivatkozik;
465 ezer olyan rokkantnyugdi-
jas van, aki fiatalabb a nyugd[jkorhatdrndl.

o A rokkantnyugdijasok ar{nyaa legfeljebb 8 dltal6nost v6gzettek
kozt 40 szdzal6kos; a koz6pfokri v6gzetts6gfiekn6l 6-9 sz6zal6k,
mig a diplomdsokndl 3 szAzallk alatti e rdta.

l t , r

kuknak van.
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A k6pz6s min6s6ge ugyanilyen fontos eleme afoglalkoztatott-
sdgi szint emel6s6nek. A116l, hogy a fels6oktatds nincs tekintet-
tefa munkae16-piaci ig6nyekre, m6rviszonylag sok sz6 esik. Ke-
v6ss6 ismert azonban azazosszefigg6s, amelyre Berniith lldi-
k6, a Fidesz munkatigyi szakpolitikusa hivja fel a figyelmet: ,,El-
k6peszt6, hogy a munkan6lki.il iek egyharmada szakmunkds. Mi-
lyen k6pz6st kaptak?" A ktilts6gvet6sre m utogat6. pol iti kusokat
pedig 6rdemes'aria eml6keztetni, hogy az.oktatds szinvonal6-
nak jivitiisa nem csupdn p6nzk6rd6s. Fazekas Kiiroly, az O_kta-
tdsi kerekasztal elnoke (gy kitja: a megl6v6 osszegeket kellene
hat6konyabban felhaszndlni. Nem azok ugyanis a legsikeresebb
nemzetkrizi p6ldrik, ahol a legtobbet koltenek erre a teriiletre,
mint p6ldiiuID6l-Koreii6 vagy N6metorszilg|, hanem sokkal in-
kdbb Finnorszdg6, il letve Szingapf 16, aholatandrr6viildshoz ko-
moly sziir6s, migas szintii k6pz6s, illetve a pszichol6giai alkal-
massiig rendszeres vizsgdlata, valam int szem6lyis6gtesztek -so-
ra szi.iks6ges. Kertesi Cdbor, az MTA tudomdnyos f6munkatdrsa
szerint idehaza 30-35 k6pz6helyen 6rdemi sz(r6s n6lkiil 6vente
Il ezer tandrt k6peznek, noha 2,5-3 ezer is el6g lenne. A k6pz6si
kindlat drasztikus sz(kit6se az6rt is indokolt, mert ma a k6pz6he-
lyek szinte ellen6rdekeltek a min6s6gben, hiszen atril6l6s zriloga
a min6l tobb felvett dirik. (Nem v6letlen, hogy a val6ban min6s6-
gi magyar orvosk6pz6s mindrissze n6gy helyen zajlik')' 

Altaldban az oktatds szinvonaldnak 6s id6tartamdnak, a ben-
ne r6sztvev6k szdmdnak az emel6se az a beviilt nemzetktirzi re-
cept, amely 6vtizedes tdvlatban a leginkdbb. sikerese.n j6ru.lt hoz-
z6'afoglalkoztatottsdgi szint emel6s6hez. Am emellett a kiriv6-
an rossz magyarorszdgi helyzethez k6t,,hungarikum" is hozzili6-
rul: a jelenlegiad6ziisi szabdlyok, il letve az inaktivitdsra oszton-
z6 szociillistiimogatdsi rendszer.

Nem vi tds, hogy az a rendkivt i l  kev6s - 3,BZ mil l i6 -  mun-
kavdtlal6, aki legdlisan, transzparens b6r6rt v6gzi a munkdjdt,
ma kiugr6an magas terheket fizet, ha fizet egydltalin. Vgyunit
a legfeijebb minimiilb6rt keres6k gyakorlatilag nem ad6znak,
migiz il lami alkalmazottak ugyan ad6znak, de az 6 munkab6-
riitlet teljes eg6sz6ben ad6bev6telekb6l kel | fi nanszirozn i' Alig
marad 1,5 milli6,,val6di" ad6fizet6,1gy 6k fejenk6nt hat mdsi-
kat tartanak el. Nem v6letlen, hogy Bokros Lajos A ktiztehervi-
sel6s f6lreformja cimmel azflet6s lrodalomban megjelent ta-
nulmdnydban a kozterhet visel6k kti16nek sz6lesit6s6t tartja a
legfontosabb megoldand6 probl6miinak.

BRuTALF TERHEK. A viliigfejlett orsziigaittomorit6 OECD sta-
tisztikrii azt mutatjdk, hogy a tagrillamokban a munkd'ltat6 dltal ki-
fizetett munkakolts6gnek hiiny sz|zal6k6t nem tudja hazavinnia
munkavdllal6. A legfrissebb adatok alapjiin a szervezet 30 tagorszd-
ga kriziil Befgiumbin a legrosszabb azarilny (55,5szdzal6k), de rog-
ion utrina Mlgyarorsziig kovetkezik (54,4 szizalekl. AzOECD-dtlag
ezzel szemben 37,7 szdzal6k,Mexik6ban p6ldriul pedig mindossze
.|5,3 

szdzal6k a munkakolts6gen beltili ad6- 6s jrirul6khrinyad.
Foglalkoztatdsi szempontb6l idehaza Holtzer P6ter szerint elsS-

sorbin azarbitr|zs megsztintet6s6re lenne szi.iks6g, vagyis arra,
hogy ne legyen kedve z6bb amunkajtivedelmeket c6ges jtivede-

lemk6nt, t5kejovedelemk6nt felvenni. Ha ugyanis a munkajtive-
defem helyetf sokkaljobban meg6ri beszdml|zni, r6addsula leg-
tobb ember kornyezet6ben van szdmlak6pes csal6dtag, bardt, ak-
kor konny( ak6r munkan6lktilik6nt, ak6r rendszeren kivtilik6nt is
dolgozni. Helyi sajdtoss 6gazis, hogy Magyarorszdgon a minimdl-
b6r gyakorlatilag ad6mentes (a 69 ezer forintos minimdlb6r utdn
I ezeiforint a teher), a minimiilb6rfdlottviszont meredeken emel-
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Alacsonyak a nyugdiikorhatirok, az emberek tfl
hamar kil6phetnek a munkaer6piacr6l.

. Ma az eur6pai orszdgokban jellemzden 65
6v a nyugdijkorhatdr, n6lunk 62 6v

(a n6kn6l 2009-t6l lesz ennYi), de
t6nylegesen enn6l 3-4 6vvel ko-

rdbban vonul nyugdijba a tobb-
seg.
. Az uni6s dtlagn6l alacso-

nyabb korhatiir nem indo-
kolt, mert a munkaerciPia-
con legaktlvabb v6rosi, k6P-
zett lakossdg vdrhat6 6let-
tartama 6rdemben mdr ma
sem marad el a nYugat-eu-
16oai szinttril,

o A sziiletdskor vdrhat6 6lettar-
tam Magyarorsz6gon jelenleg
72 6v kiiritl van, de ez 2050-ig
akdr 80 6vig is kitolodhat.

Nem teriedt el a diik-
munka, a rdszmunka-
id6s foglalkoztates 6s
a t6vmunka, tovibb6
gyenge a mobilites.

o A fiatalok (15-24 eue-
sek), il letve a kismamako-
r(t (25-34 6ves) n6k az uni-
6s dtlagndl j6val kevesebbet
dolgoznak.

r Tdvmunkdban csak a ma-
gyar munkav6llal6k 4 szdzal6-

ka dolgozik, mig az EU-ban dtla-
gosan 13 szdzallk, az EgYesult Al-

lamokban pedig 24 szdzal6k a meg-
felel6 rdta.

o A fejletlen b6rlak6spiac is az oka, hogy gyenge a munkaer6 or-
szdgon beltil i mobilitdsa, ugyanakkor a magasabb meg6lhet6si
krjlts6gek miatt anyagilag sem feltdtlentil vonz6bb egy tdvoli va-
rosi munkahely a helyi inaktivitdsn6l.



A kis- 6s kdzdpvdltatkozdsok tdmogatdsa 6s n offiatds

szlnvonatdnak emetise a kulcs a togtalkoztatds ndvelAsdhez
- vdti Berndth lldik6, a Fidesz fogtatkoztatdsi 6s munkatigyi

sakpotitikusa, orczdggyttdsi kdpviselil'

tasokkal ez a minimdlb6r k6t 6s f6l'
szeres6t is meghaladhatia' A csal6'
di ad6zdssal lehet biztositani, hogy
a gyereket neveld dolgoz6kat ne 6r-
je hdtrdny. Ma a foglalkoztatds b6'
vit6s6nek egyik legnagyobb akadd-
lya, hogy az 6l6munk6ra igen magas
kiilts6gek rak6dnak. Az a c6l, hogY
sokan fizessenek alacsonyabb ad6t
6s j6rul6kokat,"
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AZ OKTAXASROL. ,,Nem kellene irdatlan millidrdokat kiilteni ar'

ra, hogy 6tk6pezz0k a mdr v6gzett fiatalokat, a piilyakezd6 munka'

n6niitiefet - gyakorlatilag minden titiidik igy indul nekia nagwildg'

nak -, ha az alap'6s kiiz6pfokri k6pz6s megfeleld szinvonal6 lenne'

Rdadisul, jelenleg semmilyen iisszhang nincs a munkaer6piac ig6'

nyei 6s a k6Pz6s kiiziitt"'

A F0GIAIKOZIATASP0IITKAII|L. ,,A Fidesz szerint els6-

k6nt olyan gazdasigpolitika kell, amely minimum iit 6vre megha-

lilozza,hogy Magyarorsz6g miben tud versenyk6pess6 vflni, me'

lyek a strat6giai dgazatok' Ehhez kell azutiin megfeleld ad6'' idru-
t6t<-, ot<tates- 6s toglatnoztatdspolitika. A foglalkoztatdsi szint javit6'

saazad6k6samunkav6||a|6ij6ru|6kokcstikkent6s6t6|,ahazaikis.
6s ktiz6pvallalkoz6sok helyzetbe hoz6s6t6l, az oktatds szinvonala'

naf javiirisdt6t, a piaci ig6nyek figyelembev6tel6tdl 6s a seg6lyez6'

si rendszer iitalakit6s6l6l vdrhat6' Nem tartom j6nak, hogy a mini-

m6lb6rn6l l6nyegesen nagyobb iisszeg0 seg6lyekre lehet szert tenni.

Egy ttibbgyermekes csalddban, csal6di p6tl6kkal 6s egy6b t6moga-

kedik az ad6terhel6s. R6szben ez is a foglalkoztatds ellen hat, de

minAenrcppen a redlis munkab6rek ellen-. At6nyleges jovedelmek

utdn fizetend6 kozterhek kikertil6se pedig megint csak odavezet,

hosv magasan kelltartani az elvonds m6rtek6t'
,{ rto.ldlit helyzet legszembet(n6bb sajiitossdga pedig az,

hogy ma Magyarorszdgdn mintegy 800 ezernyi rokkantnyugdi-

A Kls- Es rOzeprs vAt uLxozAs0Kn6[. ,,Asazdasds-
politikinak arra kellene ir6nyulnia, hogy a hazai mikro-, kis'6s k6-

z6pvdllalkozdsokat mikdnt lehet segiteni olyan dsztiinz6kkel 6s td'

mogatdsi rendszerrel, amelyek dltal versenyk6pesek lehetnek az

uni6s konkurenci6val szemben. Ebbe a kateg6ri6ba tartozik a hazai

vAllalkozdsok 99,8 szdzal6ka.

A IIEHEZEII FOGTA1IOZIAITIAT6 GSOPORTOKRoL SOX.
kal kiinnyebb valakit benntartaniaz iskolapadban, mint 6vek mflva

rdvenni, 
-ttogy 

urgyrn r6szt munkan6lktili k6pz6sben. Sokkal aktivab-

bd kell tenni a munkakeres6st Ddnidban csak hirom h6napig idr az

addigi fizet6s 80 szdzal6ka munkan6lkiilFseg6lyk6nt, maid ezutdn

az diszeg meredeken zuhan. irorszdgban hdrom h6nap utdn szem6'

lyesen megkeresik az embett 6s viszik az 6lldsaj6nlatot, vagy k6p-

z6st aj6nlanak fel."

ias van. A dobbenetesen magas szdm azonban nemcsak a riaszto

lg6szs6gi 6llapotunkr6l sz6l' Egyr6szt a. rendszerviiltiis 6ta egy-

falta rosizul 6itelmezett humrinus le6pit6ssel rengetegen hagy-

ta'k el igy a munkaer6piacot: ahelye,tt, hogy munkan6lkiiliv6 vril-

tak volia, rokkanttii nyilviinitottiik 6ket. Mdsr6szt mind a mai na-

pig magas a helyettesit6si r6ta, azazamunkav6gz6s6rt jri16 jove-

. Mer az etlagber tdj6kdn is 100 forint nett6 b6rre 160 fo-

rint ad6 6s i6rul6k terhel6dik.
. A magas kozterhek miatt so-

kan igyekeznek eltitkolni jove-

delmeiket, igy az dllam ko-
moly ad6bev6telekt6l esik el.
r Ha a magyar munkajove-

delmek eloszldsa a szlovdk
mintdt kovetn6, ahol az
egykulcsos szja miatt nem
jellemzti az ad6elkerril6s,

, akkor 800 millidrd fo-
, rinttal lenne tobb a ha-
,, zai munkav6llal6k beval-

lott jovedelme.

fi@*O ,,
I oemograriaiokokb6l a itivo' -,i,,*,,i.:ii"d.. fi

ben egyre kisebb kor'
csoportok 16Pnek be
a munkae16piacra,
azaz tovabb nd a
foglalkoztatottak'
ra iut6 eltartottak
a16nya.

r Ma m6g munkak6-
pes kor0 a Ratk6-
generdci6, de ami-
kor ezek (2010-t61,
majd 2030 6s 2040 ko-
zdti a ,,Ratk6-unokdk"), kil6pnek a munkaer6piacr6l, igaz6n sillyossd

vdlhat a demogrdfiai helyzet.
.Egymunkavdl lal6randlunkjelenlegl,5geltartot t tut ,migCsehorszi tg-

ban p6lddulcsak 1,17 ezaAIa.
. A mai trendeket kivetitve a magyarorsz6gi mutat6 2050-ig 2,25-re

emelkedhet.
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A legilis munkavellal6s kiizterhei tfl magasak'
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| 0ktat6s. Az alapfokri 6s a kdz6pfokti k6pz6s meger6-
I rsit6se, min6ltiibb embert eljuttatni legaldbb a kiiz6pfo-

kri v6gzetts6gig, ami mdr j6 es6lyt kindl a munkaerdpiacon'

t A iirul6kfizetdi kiir sz6lesit6se. A minim6lb6r kv6-
i lzi-adbme ntess6 g6nek eltiirl6se, t6teles havi e g6szs6g-
iigyi hozzdj6rul6s, mindenki utdn fizessen valaki tb'jiirul6kot.

A legilis munkavillal6s terheinek enyhit6se.
f Tb-j6rul6k cstikkent6se, szja-ref orm, a munkajiivedel-

meket terheld ad6k helyett ell6p6s a fogyasztds' 6s vagyon-
alap0 ad6ztatiis ir6nydba.

delmet p6tl6 szociril is tdmogatds. ,,Olyan a szocidlis tdmogatdsi
rendszer, hogy az a munkaer6piact6l val6 tdvolmaraddsra drsz-
tonoz" - hangsflyozza Barabds Cyula, az OTP tigyvezet6igaz'
gat6j a, a CEM l,,agytr oszt" kom p lex dl lam refo rm -tan u I mdnyii-
nak elk6szit6s6ben r6szt vevS kozgazd 6sz.Tiz-husz 6vi munka-
viszony utiin m6r sok esetben a b6r fel6t meghalad6 rokkant-
nyugdijjal lehet kil6pni a munkaer6piacr6l. Sokan gondolkod-

nak dgy, hogy ha a korribbi p6nz fele megvan, 6s a teljes munka-
idd felszabadul arra, hogy,,csiniiljakezt-azt" - jellemz6en egy6b
jovedef emk6nt ellent6telezett munkav6 gz6st -, akkor 6rdemes
,,lerokkanni". Szocidlisan ugyan 6rz6ketlen megolddsnak tiinik,
de v6lhet6en 6rdemes tiigitani a marzsot az aktivk6nt el6rhet6
6s a rokkantk6ntfelvehet6 p6nzek kozdtt, ahogyan c6lszer( le-
het a ko rdbbi ro kkanttd nyi lvdn itdsokat m eghatiiro zott id6sza'
konk6nt feltilvizsgdlni.

Am ha valaki nem amortizdlja le magiit, akkor is hamar elhagy-
ja a munkaerSpiacot. Eur6pdhoz k6pest az 55-64 6ves f6rfiak ko-
r6ben niilunk 9,5 szlzal|kponttal kevesebb a foglalkoztatott. Aki
ilyen korban vesziti el itll|sit, nem taldl magdnak munkrit, igy alig
vdrja, hogy nyugdijas Iehessen, mert a hazai munkae16piacon a
terhelhet6s6gnek, a munkabirdsnak, a kreativitdsnak van 6rt6ke,
a felhalmozott tapasztalatnak kev6sb6. Olyan osztonz6ket kelle-
ne a rendszerbe 6piteni, hogy az elegend6 szolgdlati 6vvel ren-
delkez6knek is 6rdemes legyen a munkaer6piacon maradni, s fel-
6rt6kel6djon a foglalkoztatiisu k. Erdem i k6s6bbi nyugdij-emel-
ked6ssel lehetne p6ldriul kecsegtetni azokat, akik mdr nyugdij-
ba mehetn6nek, de m6gis az aktivitdst vdlasztjdk.

B B U C K N E R  G E R G E L Y

( K o z r e m A k o d o t t  l z s e k  D e n i e l )

szSzal6k iddnkrint tdvolabbra
is tekint, 3 sz6zal6k pedig
egyenesen rik6nYszertil erre.

. Az iskoldkb6l kikeriilt
pdlyakezddk tudiisszintj6vel
a c6gek 34 sz6zal6ka
inkdbb el6gedetlen, s csupen
18 szizal6k eEgedett; az
dtlagosztilyzal 2,8-t a jiin ki.

o A vdllalator 60 szizal6ka
jellemzden kiizdpf ok0 v6gzetts6gii
dolgoz6t keres; alapfok0t 17
szdzalhkrmig diplomds
szakembert 22 szizal6k
szeretne felvenni.

A Figyelf megbfzdsebdl a Szonda
fisos Ailefi KIub szakemberei

2008 mdrciusdban, online k6rddiv
segftsdgAvel, 585 kiizdP. 6s felsd

vezetfit kdrdeztdk meg foglalkoztatdsi
tdmdhban. Az dltaluk irdnyitott,

l0 tdndl ttibhet toglalkoztatd tdrcas
vdllalkozdsok lAtszdm 6s r6gi6 szerint

rep rezentatfv mintdt kd pvi se I n ek.
A fdbb megdllapitdsok:

. Alacsonyabb b6rterhek eset6n
a felszabadul6 forriisokb6l a c6'
gek 78 sz6zal6ka a b6reket
emefn6, s csupen 22 szizal6k
venne fel rij munkaerdt.

o A vdllalator 76 sz{zal6k6-
nil egydltaldn nincs tdvmunka,
s mindiissze a c6gek 6 szilza-
l6kin6l dolgozik t0lnyom6r6szt
t6vmunkdsk6nt az alkalmazottak
kisebb-nagyobb hdnyada.

o A felmt4rdsben r6szt vevd v6llal-
kozdsokndl dtlagosan a foglalkoz'
tatottak 7 szdzal6ka dolgozik
r6szmunkaid ilben, azaz 93 szi'
zal6kot nem 6rint ez a Iehe-
t6s6g.

o 0j munkaerd toborz6sakor egy 6t'
lagvdllalat 46 sz6zal6kban
mds c6gek dolgozdit veszi, 28
szizal6kbofl alkalmaz munka-
n6l ktif ieket, 25 sz6zal6kban
pedig piilyakezd6ket.

. Azut dolgozdkat keresdk
53 szizal6ka taldt a saiet
r6gi6jaban megfeleld embert, 43

A Szonda lpsos iizletl Klubjdban kls-, k6zdp- 6s naWdllalatoklelsd vezetdi nondidk el
vfilemilnyiiket, itletve mutatjdk be viltatatuknak a gazdasdg helyzetAvel, a szabdlyozd-
si kfirnyezettel vagy akdr a menedzserek 6letdvel kapcsolatos illldspontidt. A klubhoz
csattakozfik a gazdasdgi diintdshoz6knak klildiift vlsszajelzdsekhen saldt 6s vdllalatuk
vdlenfinydt is kfipviseftethetik, s az eredmdnyek egy rdszfihez is hozzdffirnek. A Magyar'
orczdgon egyedinek tekinthetf kutatdsi panelhez az ti 6nlekl6tl6k a klub weblapifln
(http ;// uzlefi kl ub,szo nd al psos. hu/re g/ ) re g i s zt r 6 I h atn a k.
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