
SCHARLE ÁGOTA

Nõhet-e a foglalkoztatás, ha nem nõ
a gazdaság?1

Az adók és támogatások munkapiaci ellenösztönzõ hatásának jelentõsé-
gét a magyar szakpolitikai vitákban két ellenérvvel szokás megkérdõje-
lezni. Az egyik, hogy hiába nõ a munkakínálat, ha nincsen megfelelõ
kereslet, a másik, hogy az inaktívak valójában olyannyira képzetlenek,
illetve oly régóta nem dolgoztak, hogy még ha szeretnének is, akkor is
csak nagyon alacsony termelékenységgel tudnának dolgozni. A cikkben
az elsõ ellenvetés – az elégtelen kereslet probléma – érvényességét vizs-
gáljuk.

Az elégtelen kereslet érv többnyire azon a logikán alapul, hogy a fog-
lalkoztatási szint a termelés függvénye, amit pedig a gazdaság növeke-
dési üteme határoz meg. Adott, hogy éppen mennyi a betölthetõ állás,
és a munkanélküliek ezekért versenghetnek. A jövõbeni foglalkoztatás
attól függ, hogy az állások száma milyen mértékben bõvül. Ezt pedig a
gazdaság növekedésére vonatkozó elõrejelzések, például az Európai Bi-
zottság számára (uniós belépésünk óta évente) készített Konvergencia
program alapján becsülhetjük meg. Ebbõl következik, hogy az elõrejelzett
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A foglalkoztatási szintet a munkaerõ kereslete és a kínálata
együttesen határozza meg, és mindkettõ változhat a gazdasági
növekedéstõl függetlenül is. A magyar munkaerõpiacon pél-
dául 2000 óta a növekvõ GDP ellenére sem nõtt érdemben a
foglalkoztatási szint, egyes ágazatokban és régiókban mégis
jelentõs volt a munkahelyteremtés. Ennek egyik magyarázata,
hogy a vállalkozások munkaerõ-keresletét az árujuk kelendõ-
sége mellett a bérköltség is befolyásolja. Empirikus becslések
szerint a magyar vállalkozások munkaerõ-kereslete viszony-
lag rugalmasan reagál a bérek változására, különösen a kép-
zetlen munkaerõ esetében. A munkakínálat ösztönzését célzó
szociálpolitika ezért akkor lehet sikeres, ha a bérköltség csök-
kenését elõsegítõ adó- és járulék-intézkedések kísérik, és az
érdekegyeztetõ tanács mértékletességet tanúsít a minimálbér
emelésében.
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foglalkoztatásnál jobban növekvõ aktivitás csak munkanélküliséget ered-
ményez, és nem a foglalkoztatási szint emelkedéséhez vezet.

Az könnyen belátható, hogy a Konvergencia program elõrejelzése
nem alkalmas kiindulópont egy foglalkoztatáspolitikai reform hatásainak
vizsgálatára. Az ugyanis a gazdaság és a jóléti ellátások jelenlegi szerke-
zetébõl (illetve a szabályozás már eldöntött változásaiból) indul ki, ezért
nem használható annak megítélésére, hogy a szerkezeti változások miatt
a vártnál jobban növekvõ aktivitás esetén hogyan nõhetne a foglalkoz-
tatás. A programot megalapozó számítások nem a munkaerõ-keresletre,
hanem a foglalkoztatásra vonatkoznak, amit a kereslet és a kínálat együt-
tes alakulása határoz meg, azzal a feltevéssel, hogy a kínálat egy külsõleg
meghatározott, lassan növekvõ trendet követ.

A munkaerõpiac mûködését magyarázó, közgazdasági modellek alap-
ján ennél sokkal erõsebb kételyeket is megfogalmazhatunk. Azzal az ál-
lítással is vitába szállhatunk, hogy a foglalkoztatás a növekedési ütem
függvénye, vagyis hogy amíg nem nõ a GDP, addig nem nõhet a foglal-
koztatás sem.

Kereslet a standard közgazdaságtan szerint

Tekintsük át röviden, hogy a klasszikus közgazdaságtani megközelítés
szerint hogyan alakul egy piacon a kereslet és a kínálat, és hogy ennek
mi a hatása az árakra és a forgalomra. Ha a piacon sok eladó és sok
vevõ van, és emellett az árak is szabadon alakulnak, akkor (néhány to-
vábbi feltétel mellett) a szereplõk döntései elõre jelezhetõen alakítják az
árakat és a forgalmat, illetve ha külsõ okok miatt változik az ár, az elõre
jelezhetõen alakítja a szereplõk viselkedését és az eladott áru vagy szol-
gáltatás mennyiségét (a forgalmat). A szállodai szobák ára például turista
szezonban 20–25 százalékkal magasabb: az eladók kínálata nem változott,
de megnõtt a kereslet, ezért magasabb áron tudják eladni ugyanazt a
szobát. Vagy: paradicsomot télen drágább termelni (importálni), ezért
magasabb az ára, de így kevesebb is fogy belõle. A kereslet és a kínálat
egymásra találását tehát az árak változása biztosítja.

A munkaerõ piacán a kereslet a vállalatok döntése, a kínálat a munka-
vállalóké, az ár a kereset, a forgalom pedig a foglalkoztatottak (vagy a
munkaórák) száma. Egy pillanatra tegyük félre azt a kérdést, hogy ez a
piac távolról sem olyan egyszerû, mint a paradicsomé, vagy a szállás-
hely-szolgáltatásoké. A vállalat munkaerõ-keresletét elsõsorban az hatá-
rozza meg, hogy milyen áron tudja értékesíteni a termékét, mekkorák a
bérek, és milyen a dolgozók termelékenysége. Addig fog új munkaerõt
felvenni, amíg az általa elõállított termék bevétele (a határtermelékeny-
ség) magasabb, mint a bérköltség.� A munkakínálatot pedig az alakítja
ki, hogy a munkavállalók a keresetükbõl megvásárolható javakat vagy a
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szabadidõt értékelik-e többre. Egyesek alacsonyabb bér mellett is inkább
dolgoznak, míg mások inkább otthon maradnak – például mert más for-
rásból van elegendõ jövedelmük, vagy a háztartási termelésben (ideértve
minden olyan tevékenységet ami piacról vett terméket vagy szolgáltatást
vált ki) hatékonyabbak.

Hogyan reagál a munkapiac?

Mi történik egy ilyen, nagyon egyszerû munkaerõpiacon, ha megváltozik
a kereslet – például azért, mert néhány vállalat a fõ termékét magasabb
áron tudja exportálni? Ebben az esetben magasabb lesz az a bér, ami
mellett a vállalatoknak még megéri felvenniük egy újabb munkást. Ha
a vállalatok magasabb bért kínálnak, azok közül is munkába állnak majd
néhányan, akik eddig a szabadidõt vagy a háztartási termelést válasz-
tották: így nõnek a bérek és nõ a foglalkoztatás is. Mi történik akkor, ha
megváltozik a kínálat – például azért, mert egy nagyobb létszámú kor-
csoport lép be pályakezdõként a munkaerõpiacra? Ebben az esetben az
adott keresetek mellett többen lesznek, akik dolgozni akarnak: a vállala-
tok kiválogathatják azokat, akik kisebb bér mellett is dolgoznának, így
az átlagos bérszint csökkenni fog, a foglalkoztatás pedig nõ.

Mi történik tehát, ha a nem dolgozó népesség a korábbinál nagyobb
intenzitással keres állást? A fent vázolt, egyszerû keretben ez úgy értel-
mezhetõ, hogy megnõ a munkakínálat: adott bérszint mellett többen haj-
landók munkát vállalni. Ennek hatására a bérek csökkennek, és alacso-
nyabb bér esetén a vállalkozásoknak is megéri több munkást alkalmazni:
az eredmény alacsonyabb bérszint és magasabb foglalkoztatás.

Az elégtelen kereslet hipotézise a fentiek alapján nem állja meg a he-
lyét: láttuk ugyanis, hogy a munkaerõ-kereslet adott GDP növekedés
mellett sem fix, hanem függ a bérektõl: alacsonyabb bérek mellett na-
gyobb lesz a kereslet.

Ezen a ponton gyakran felmerül az a kétely, hogy vajon mi szab határt
a vállalkozások profit- éhségének, illetve mi biztosítja, hogy a bérekbõl
tisztességesen meg lehessen élni. Az elsõ kérdésre a közgazdaságtan vá-
lasza az, hogy a határt éppen a vállalkozás profitéhsége szabja meg: ha
ugyanis a munkások a saját termelékenységüknél alacsonyabb bérért dol-
goznak, akkor megéri újabb munkásokat felvenni – elõbb-utóbb azonban
elfogynak az alacsony bérért is elszegõdõ munkások, így a vállalkozó
kénytelen lesz a béreket emelni. A második kérdésre a közgazdaságtan
nem ad választ: arra nincs biztosíték, hogy a bérekbõl meg lehessen élni,
csak annyit tudunk, hogy minél termelékenyebb valaki, annál több esélye
van arra, hogy jobban fizetett állást talál. A tisztes megélhetés biztosítása
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érdekében többféleképp is beavatkozhat az állam: emelheti a minimál-
bért, bértámogatást adhat vagy segélyt nyújthat. A közgazdasági meg-
közelítés az utóbbi két eszközt ajánlja, ezek ugyanis nem csökkentik a
munkaerõ keresletét, és nem szorítják ki a munkaerõpiacról azokat, akik-
nek a minimálbérnél alacsonyabb a termelékenysége.�

Mûködik-e a standard modell a „valóságban”?

A valóságban a munkaerõpiac ennél több ok miatt is bonyolultabb. Az
emberi munka, ami ezen a piacon gazdát cserél, nem választható el az
emberektõl, akik a munkát végzik, és így a kínálat és a kereslet sem csak
a bérek függvényéban alakul (szemben a szállodaiparral, ahol az ár a fõ
tényezõ). Az emberek nem egyformák: általános és szakmai ismereteik-
ben, szorgalmukban és egyéb, a termelékenységüket meghatározó tulaj-
donságaikban különböznek, és a munkáltatók nem tudják mindig pon-
tosan mérni, hogy ki mennyire termelékeny. A munkáltatók gyakran
nem versengõ piacon mûködnek, hanem valamilyen mértékig monopol-
helyzetben vannak, így képesek befolyásolni a termékeik árát vagy a bé-
rek szintjét is. Ezt a piacot a többinél sokkal részletesebben szabályozza
az állam: meghatározza az elbocsátás feltételeit, a munkaidõ lehetséges
hosszát, többféle adót és járulékot szed a munkabérek után, elõírja a mi-
nimális bért. Mindezek miatt a munkaszerzõdések megkötése és felbon-
tása is költséges, mindkét fél számára. És végül a játékelmélet, a kísérleti
közgazdaságtan, a szociológia, és a pszichológia is megmutatja, hogy az
emberek távolról sem mindig képesek racionális döntést hozni, vagy ép-
pen tudatosan is eltérnek attól, értékek vagy attitûdök befolyásának en-
gedve.

A munkaerõpiac tehát nem feltétlenül írható le jól az egyszerû kíná-
lat–kereslet modellel, így a bérek és a foglalkoztatás sem feltétlenül vi-
selkednek úgy, ahogy azt a standard modell alapján várnánk. Ez a kérdés
– hogy ti. megérthetjük-e a munkaerõpiacot is a szállodaiparra jól alkal-
mazható modell alapján – empirikus vizsgálatokkal ellenõrizhetõ. A mo-
dellek gyakorlati alkalmazhatóságának fõ mércéje az, hogy a belõlük
adódó következtetések és elõrejelzések összhangban vannak-e a megfi-
gyelt folyamatokkal. Ha ez így van, akkor a modell jó szolgálatot tehet
a gazdaságpolitikai intézkedések vagy egyéb beavatkozások hatásának
elõre jelzésében – még ha tudjuk is, hogy a valóság mindig bonyolultabb.
Különösen hasznosak a teljes gazdaság mûködését leíró makro-modellek:
ezek rendszerezik és mérhetõvé teszik azokat a kölcsönhatásokat is, ame-
lyeket a részpiacok, részfolyamatok elemzése nem tár fel, és ezáltal mér-
hetõvé teszik az intézkedések mellékhatásait is.

Egyszerû eszközökkel is megmutatható, hogy a munkaerõ iránti ke-
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reslet nem adott, vagy lassan változó számú állásokat jelent, hanem ál-
lások viszonylag rugalmasan változó halmazát. Ez a rugalmasság tetten
érhetõ abban, hogy az összes foglalkoztatott (a betöltött álláshelyek) szá-
ma az utóbbi tíz évben lassan változott ugyan, de ez bizonyos állások
megszûnése és mások keletkezése folytán áll elõ. Akár földrajzi, akár
ágazati bontásban tekintjük a foglalkoztatást, mindig találunk olyan al-
csoportot, amelyben az általánossal éppen ellenkezõ irányú folyamat
zajlik.
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Az 1. ábrán például azt látjuk, hogy az elmúlt nyolc évben az építõ-
iparban és a szolgáltatásokban jellemzõen nõtt a foglalkoztatás, a feldol-
gozóiparban nem változott, a mezõgazdaságban és az energia-szektorban
viszont jelentõsen csökkent. Miközben a gazdaság egészében 1998 óta
alig 6 százalékkal nõtt a foglalkoztatás, a pénzügyi szolgáltatásokban és
az építõiparban ennél sokkal nagyobb, nyolc év alatt összesen 40–70 szá-
zalékos volt a növekedés. Ez létszámban mérve nyolc év alatt a százezer
fõt is meghaladó bõvülést jelent.
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Jelentõs átrendezõdés zajlott a foglalkoztatás képzettség szerinti szer-
kezetében is. Ez részben az ágazatok közti, elõzõ ábrában mutatott vál-
tozásoknak, részben pedig annak tudható be, hogy a vállalkozások a
meglévõ munkahelyekre is igyekeznek egyre jobb képzettségû dolgozó-
kat felvenni (ld. Galasi 2004). A legfeljebb 8 osztályt végzettek által be-
töltött állások száma 1992 óta folyamatosan csökken, és az iskolázottabb
munkavállalói csoportokkal ellentétben ez a csökkenés 1997 után is foly-
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tatódott, azaz az aggregált foglalkoztatás növekedése sem állította meg
(2–3. ábra). Ennek demográfiai okai is vannak: a fiatalabb kohorszok
iskolázottabbak, így a képzetlen népesség létszáma folyamatosan csök-
ken. Így, bár a betöltött állások száma csökken, a képzetlenek foglalkoz-
tatási rátája 1998 óta növekvõ tendenciát mutat.

Az 1990 óta eltelt tizenhét évben a reálbérek� is jelentõs ingadozást
mutattak az 1995-ben mért 12 százalékos csökkenés, és a 2002-ben lezaj-
lott csaknem 14 százalékos növekedés között. Az évek többségében nõtt,
vagy nem változott a reálbér, de hat olyan év is volt, amikor kisebb vagy
nagyobb mértékben csökkent.

A vállalati szintû adatokon alapuló, részletes elemzések arra mutat-
nak, hogy az ágazati szerkezet változásán felül is jelentõs mozgások zaj-
lanak a munkaerõpiacon. Kõrösi (2005a) a legalább öt fõt foglalkoztató
vállalatok adatain vizsgálta a munkahelyek megszûnését, illetve az újak
létrejöttét. Eredményei szerint 1993 és 2003 közt még a mezõgazdaság-
ban, az energiatermelésben és a hagyományos könnyûipari ágakban is
jelentõs munkahelyteremtés zajlott – annak ellenére, hogy a foglalkozta-
tási szint ezekben az ágakban évek óta csökken. Az ágazatok többségében
nemzetközi összehasonlításban is magas a munkahely-áramlási intenzi-
tás: az építõiparban és a kereskedelemben például a foglalkoztatottak
durván harmada mozog a vállalatok között.� Davis és szerzõtársai (1996)
a fejlett piacgazdaságokra vonatkozó adatai szerint a munkahelyteremtés
és -rombolás éves átlaga 10–10 százalék, vagyis a bruttó áramlás 20 szá-
zalék.

A bérek és a foglalkoztatás összefüggésének megmutatásához már fi-
nomabb statisztikai módszerek szükségesek. A vállalatok munkaerõ-ke-
resletének viselkedését szerencsére több empirikus kutatás is vizsgálta
már Magyarországon. Ezek az elemzések olyan, nagyméretû adatbáziso-
kon készültek, amelyekben együtt vannak az egyes vállalkozások terme-
lékenységére, forgalmára, beruházásaira, profitjára vonatkozó, és az al-
kalmazottak létszámára és keresetére vonatkozó adatok. Ennek alapján
lehet megmérni az összefüggést a vállalat árujának kelendõsége és a bé-
rek, illetve a munkaerõ iránti kereslete között. Kõrösi (2002) az 1992 és
1999 közötti évek adatain vizsgálta a bérek és a foglalkoztatás összefüg-
gését. Azt találta, hogy a vállalatok a standard közgazdasági modellbõl
várható módon reagáltak a bérek változására, és a reakció mértéke nem
tért el az érett piacgazdaságokban megfigyelttõl. Más becslési eljárással
hasonló eredményeket kaptak ugyanerre az idõszakra Halpern és szer-
zõtársai (2004). Az 1990-es évek elejéhez képest a bérrugalmasság vala-
melyest csökkent. Kertesi és Köllõ (2003) a 2000–2001 évekre vonatkozó-
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an, háromféle (szakképzetlen, fiatal-képzett és idõs-képzett) munkaerõt
megkülönböztetõ modellel vizsgálták a vállalatok munkaerõ-keresletét.
A képzetlen (érettségivel nem rendelkezõ) munkaerõ iránti kereslet jóval
rugalmasabban reagál a bérekre: rövidtávon a bérek 1 százalékos növe-
lése átlagosan 0,4 százalékkal csökkenti a vállalatok keresletét, míg a kép-
zettebb munkaerõ esetében a csökkenés legfeljebb 0,2 százalékos. Ezek
az értékek viszonylag alacsonyak, de a fejlett piacgazdaságokban becsült
értékek sávjába esnek (Hamermesh 1996). Ehhez hasonlóak Tarjáni (2004)
1992 és 2002 közti évekre vonatkozó idõsoros becslései a fizikai és nem
fizikai munkaerõ keresletérõl.�

A kínálatról kevesebb empirikus elemzés készült hazai adatokon.
Galasi (2002) összefoglalója szerint az eddigi eredmények alacsony bér-
rugalmasságot mutatnak: ez összeegyeztethetõ a standard modellel, és
nem tér el jelentõsen más országok tapasztalataitól. A más országokra
vonatkozó empirikus becslések többsége szerint a férfiaknál nullához kö-
zelít, míg a nõknél szignifikánsan pozitív a munkakínálat bérrugalmas-
sága, vagyis esetükben a reálbér növekedése növeli a munkakínálatot. A
nemzetközi irodalomban Evers et al (2006) áttekintése alapján a rugal-
masságra� adott becslések férfiak esetében –0,24 és 0,13, míg nõk esetében
–0,19 és 2,7 között szóródnak.

A fenti becslések egyes vállalatok illetve egyének viselkedésére vo-
natkoznak, és ebbõl még nem vezethetõk le a nemzetgazdaság egészében
bekövetkezõ változások. Ehhez olyan modellek szükségesek, amelyek a
bérszint, az árszint, az infláció és a munkanélküliség (vagyis a makro-
gazdasági folyamatok) közti kapcsolatokat is figyelembe tudják venni. A
gazdaság egészében a munkaerõpiac bérei és az áruk piacán kialakuló
árak egymásra is hatással vannak: a foglalkoztatottak bére ugyanis be-
folyásolja az áruk iránti keresletet (hiszen a háztartások a jövedelmüket
fogyasztásra költik, vagy megtakarítják) és a kínálatot is (a bérköltségek
határozzák meg, hogy adott ár mellett mennyit érdemes termelni). Ezeket
a kölcsönhatásokat teszik követhetõvé a makromodellek. Ilyen modellt
magyar adatokkal nem könnyû felépíteni, mivel rövid a piacgazdaságban
eltöltött idõszak, és annak is az elsõ néhány éve a szerkezeti átalakulással
telt.

A Pénzügyminisztérium makromodelljében – hasonlóan más EU-tag-
országok jegybankjaihoz és pénzügyminisztériumaihoz – középtávon a
magánszektor béreit a munka termelékenységével összhangban határoz-
zák meg a vállalkozások.� A képzetlen munka bérét a minimálbér is be-
folyásolja. A foglalkoztatást a képzetlen munkaerõ piacán elsõsorban a
munkakereslet határozza meg (magasabb bérek alacsonyabb foglalkoz-
tatáshoz vezetnek), míg a képzett munkaerõ piacán a kínálat a megha-
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tározó. Ebben a modellben a népesség aktivitásának növekedése a mun-
kanélküliség megugrásán keresztül elõször a reálbérek csökkenéséhez ve-
zet, ami azután növeli – elsõsorban a képzetlen munkaerõ piacán – a
foglalkoztatást. Az alkalmazkodás két-három év alatt zajlik le, és a mi-
nimálbér miatt nem teljes körû, vagyis a reálbérek csökkenése nem éri
el minden esetben azt a mértéket, ami a munkanélküliség növekedésébõl
következne, ez pedig visszafogja a foglalkoztatás bõvülését.

A 2000–2001. évi minimálbéremelések elõzetes és utólagos hatásvizs-
gálatait is tekinthetjük úgy, mint a közgazdasági megközelítés alkalmaz-
hatóságának tesztjét. A klasszikus közgazdaságtan és a magyar helyzet-
bõl kiinduló elõzetes vizsgálatok is a foglalkoztatás csökkenését jelezték
elõre, amit a többféle módszerrel készült utólagos hatásvizsgálatok mind-
egyike megerõsített.	
 Kertesi és Köllõ (2004) vállalati adatokon alapuló
számításai szerint a csökkenõ munkaerõ-kereslet következtében 2000–
2001-ben éves összehasonlításban legalább 3,5 százalékkal csökkent a fog-
lalkoztatás az 5–20 fõs kisvállalatok körében, a minimálbéren fizetett
munkavállalók kétszer olyan valószínûséggel vesztették el az állásukat
2001 második-negyedik negyedévében, mint a náluk kicsivel magasabb
bérûek, és mindkét évben erõsen romlott az alacsony várható bérû segé-
lyezett munkanélküliek elhelyezkedési esélye. Halpern és szerzõtársai
(2004) a makroszintû kölcsönhatásokat is figyelembe vevõ modell-
számításai szerint az emelések miatt összesen 1,3–2,3 százalékponttal lett
alacsonyabb a foglalkoztatás, ahhoz képest, mint ha a minimálbér csak
az inflációval növekedett volna. Ez a csökkenés csak a szakképzetleneket
érintette, és erre a körre számítva a veszteség már 2–4 százalékpont.

Mikor lehet eredményes az álláskeresést ösztönzõ
foglalkoztatáspolitika?

A nem dolgozó 20–59 éves népesség (2006-ban 1,84 millió ember) több-
ségének nincs érettségije: 600 ezren legfeljebb általános iskolát végeztek,
470 ezren szakmunkásképzõt vagy szakiskolát. A szakképzettséggel nem
rendelkezõk álláskilátásai különösen alacsonyak. A 20–59 éves, legfeljebb
általános iskolát végzett népesség létszáma 1,4 millió volt 1998-ban, és
közel 42 százalékuk dolgozott. Nyolc évvel késõbb, 2006-ban csak 1,1
millió a számuk, de csak közel 46 százalékuk dolgozik. A képzetlenek
foglalkoztatási rátája különösen rossz a tõkehiányos, magas munkanél-
küliségû megyékben.		

A képzetlen munkaerõ termelékenysége alacsony, így a vállalkozások
csak az átlagosnál alacsonyabb bérért fogják õket foglalkoztatni. A köz-
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gazdasági megközelítés alapján az aktivitás növelésére tett kísérletek ak-
kor járhatnak sikerrel, ha a reálbérek és a munkaerõ iránti kereslet ru-
galmasan alkalmazkodik – enélkül csak a munkanélküliség nõ, és nem
a foglalkoztatás. Mi szükséges ahhoz, hogy rugalmas legyen az alkal-
mazkodás?

A keresletet meghatározó egyik tényezõ a vállalatok termékének ára
és kereslete – ezt azonban kevéssé tudja befolyásolni a gazdaságpolitika.
Az üzleti környezet jó szabályozásával, a befektetések ösztönzésével,
esetleg árfolyampolitikával ösztönözheti a növekedést, de a közvetlen
beavatkozásra kevés a mozgástér. A másik tényezõ a munkaerõ terme-
lékenysége, ami függ a munkavállalók képességeitõl, készségeitõl, szak-
mai és általános ismereteitõl, és az alkalmazott technológiától is. Ez
hosszabb távon befolyásolható a közoktatás fejlesztésével, rövidebb tá-
von a munkanélküliek képzésével és átképzésével is.

A harmadik – rövid távon meghatározó jelentõségû – tényezõ a bér-
szint, illetve a minimálbér és ennek adó- és járulékterhei. A bérszintet
az állami alkalmazottak bérein keresztül közvetlenül, az éves háromol-
dalú bértárgyalásokon keresztül közvetve tudja befolyásolni a kormány-
zat. A minimálbérrõl szintén az utóbbi intézmény dönt. Az adók és a
járulékok rendesen évente egyszer, a költségvetési törvényben meghatá-
rozott módon változhatnak, a kormány döntése szerint. Ha a gazdaság
teljesítményénél gyorsabban nõnek a bérköltségek – mert az állami al-
kalmazottak fizetése jobban nõ, és emiatt a magánvállalkozások is emelni
kényszerülnek a kereseteket, mert a minimálbér emelkedik, vagy mert
az adók és járulékok nõnek –, a munkaerõ iránti kereslet csökken. A
képzetlen munkaerõ piacán különösen nagy szerepe van a minimálbér-
nek. Ha ugyanis magas a minimálbér, akkor könnyen elõfordulhat, hogy
a képzetlen munkaerõ kínálata nem találkozik a kereslettel: a képzetlenek
termelékenysége alacsonyabb, mint a kötelezõ minimálbér.

Rövidtávon tehát akkor lehet sikeres az aktivitás emelését célzó fog-
lalkoztatáspolitika, ha azt egy mértékletes bérpolitika és/vagy megfelelõ
adópolitika is támogatja: az állami foglalkoztatottak mértékletes béreme-
lése, a minimálbér visszafogott emelése, és/vagy a béreket terhelõ adók
és járulékok érdemi csökkentése. Az adók csökkentésének elõbb-utóbb
határt szab a költségvetési egyensúly fenntartása, de középtávon átveheti
a szerepét a mértékletes bérpolitika.
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