
BÉR- ÉS JÖVEDELEMPOLITIKA 

A decentralizált béregyeztetések hatása  
a németországi foglalkoztatásra 

A hivatalos adatok szerint 2005. januárban Németországban a mun-
kanélküliek száma több mint ötmillió volt, ez mintegy 12,1%-os 
arány. Közelebbi elemzést érdemel, hogy a németországi bérszint 
milyen hatással van a foglalkoztatásra, ezen belül miként alakul a 
bérek differenciáltsága, rugalmassága, és milyen szerepe van a bér-
tárgyalásoknak. 
 
Tárgyszavak: bérpolitika; foglalkoztatás; szakszervezet,  

munkanélküliség; termelékenység; humántőke. 

Bértárgyalási szintek  
A bértárgyalások hatókörük szerint három nagy csoportba sorolha-

tók: a legátfogóbb az országos szint, majd az ágazati és a vállalati szint 
következik. Az is meghatározó (a központosítás alakulása mellett), hogy 
miként hangolják össze a különböző helyeken és szinteken lezajló béral-
kukat. Lényeges például az ún. horizontális koordinálás, amely révén 
egyeztethető a különféle szakmák, foglalkozások bérkövetelése. Szoká-
sos a vertikális koordinálás, amely a szintek közötti egyeztetésekkel jár. 

Németországban szerepet kapnak a tárgyaló félként elfogadott na-
gyobb szakmai szövetségek (Dachverbände), amelyek a bérpolitika lé-
nyeges kérdéseit a kormányzati oldal képviselőivel központilag egyeztet-
hetik. A központilag elért eredményeket az érdekképviseletben összefo-
gott tagszervezetek is elfogadtatják saját tagjaikkal.  

Az évtizedek során kialakult bértárgyalási gyakorlat változásait olyan 
decentralizálás jellemzi, amely nagyobb teret ad a vállalatok, üzemek, 
illetve egyének „különalkuinak”. A németországi bértárgyalásokra hatás-
sal van a termelési folyamatok nemzetközi jellegének erősödése (a glo-
bális munkamegosztás), a munkaszervezés lényeges változása stb.  

A gazdasági keretfeltételek átalakulása mellett az is erősíti a decent-
ralizálás tendenciáit, hogy csökken a szakszervezetek befolyása, veszít 
jelentőségéből az országos vagy ágazati szintű béregyeztetés, gyengül a 
nyomásgyakorlási erejük az országban. Több tudományos elemzés tár-



gyalja, hogy a decentralizált bértárgyalás miként hat a munkanélküliség-
re, azonban mélyebb vizsgálat indokolt az ilyen átalakulás jellemzőinek 
feltárására, pl. a termelékenység és a béralkuk közötti kapcsolatokat ille-
tően. Figyelmet érdemel az is, hogy milyenek lehetnek a vállalati, illetve 
üzemi és egyéni bértárgyalás erőviszonyai, miként érvényesíthetők a fe-
lek érdekei a munkaadói és a munkavállalói oldalon. 

A bértárgyalások kialakult rendszere 

A német alaptörvény, valamint a munkajog hatályos előírásai meg-
szabják a bértárgyalások keretszabályait, garantálva a megállapodás au-
tonómiáját. Bizonyos esetekben a jogszabály lehetővé teszi, hogy a köz-
ponti béralkutól eltérő helyi mértékeket alkalmazzanak, pl. ha az a mun-
kavállalók számára kedvezőbb (Tarifvertragliche Öffnungsklauseln). A 
statisztikai adatsorok, az 1. táblázat szerint összehasonlíthatóvá teszik 
Németország nyugati és keleti tartományaiban központi, valamint a válla-
lati béralkuk arányát.  

1. táblázat 
Bérmegállapodások aránya a nyugatnémet és keletnémet  

tartományokban, a gazdaság ágai szerint, 2003 
 

Németországi tartományok megállapodásai 
az érintett szervezetek %-ában a foglalkoztatottak %-ában 

központi helyi központi helyi 

 
Gazdasági ágak 

nyugat kelet nyugat kelet nyugat kelet nyugat kelet 
Mezőgazdaság 46   9 3   4 60 19   8   6 
Bányászat, energiaellátás 58 35 8 11 82 65 13 23 
Alapanyag feldolgozása  46 19 4   7 71 40   7 12 
Beruházási javak előállítása  44 15 2   7 65 27   9 16 
Fogyasztási cikk előállítása 56 26 4   5 68 36   8 13 
Építőipar 64 28 2   4 78 39   2   8 
Kereskedelem, javítás 49 19 2   6 63 34   5   8 
Szállítás, távközlés 36 10 7   5 52 21 21 34 
Pénzügyi szolgáltatás 59 26 2   7 86 72   6   5 
Üzleti szolgáltatások 18 13 2   4 29 33   6   8 
Egyéb szolgáltatások 40 21 3   4 58 45   7 11 
Nem piaci szervezetek 48 37 3   8 61 37   7 12 
Helyi önkormányzat és tár-
sadalombiztosítás 

84 84 5 10 89 92   9 7 

Összesen 43 21 3 5 62 43   8 11 

 



A nyugatnémet tartományokban, 2003. évi adatok szerint, a gazda-
sági szervezetek 43%-át, az ott foglalkoztatottak 62%-át kötik a központi 
béralkuk eredményei, ehhez képest a keletnémet tartományokban (21%, 
illetve 43%) jóval kisebb a hatókörük. A helyi bértárgyalások érvényesü-
lése ehhez képest sokkal korlátozottabb, a foglalkoztatottak 8, illetve 
11%-ának bérét befolyásolták. Ezek a statisztikai adatok a vállalatok 
nagyságcsoportjai szerint is elemezhetők (2. táblázat). A központi bér-
megállapodások inkább a közepes és a nagyobb gazdasági szerveze-
tekre vonatkoznak, az 50 főnél kevesebbet foglalkoztatókat jóval kisebb 
arányban érintik. 

2. táblázat 
Bérmegállapodások aránya a nyugatnémet és keletnémet  

tartományokban, a gazdasági szervezet nagysága szerint, 2003 
 

 Nyugat Kelet Nyugat Kelet 
A foglalkoztatottak száma  németországi tartományok gazdasági szervezetei, %-os arány 
(2003. június 30-án) központi megállapodás helyi megállapodás 
1–9 37 17   2   4 
10–49 55 31   3   7 
50–199 62 47   8 15 
200–499 71 57 11 20 
500 fő és több 80 71 11 20 
Összesen 43 21   3   5 

 
 
Az 1995 és 2003. közötti időszakban a nyugatnémet tartományok-

ban a központi bértárgyalásokban érintett foglalkoztatottak aránya 72%-
ról 62%-ra csökkent és a keletnémet tartományokban is jelentős a le-
morzsolódás: az 1996. évi 56%-ról 43%-ra. Vannak visszalépések a 
megállapodások belső, tartalmi kérdéseiben is. 

A központi bérmegállapodások tartalmi változásai 

A létrejött központi bérmegállapodás érvényesítését tekintve az 
egyik gyakori eset, hogy a formálisan kialakított bértarifáktól a helyi part-
nerek bizonyos feltételekkel eltérhetnek. Az eltérés másik alapesete, 
hogy a munkaadó egyoldalú lépéssel határozza meg a központi megál-
lapodástól eltérő helyi bérezést, részben úgy, hogy a munkavállaló ezt 
kénytelen tűrni, hallgatólagosan tudomásul véve a vállalati döntést. 



Ez az eróziós tendencia egyre erősebb, pl. a rugalmas munkaidővel 
kapcsolatos bérezések kapcsán. Eltérően rendelkezhetnek a helyi bér-
megállapodások pl. a bércsökkentést indokló körülményekről, a belépés-
kor és begyakorlási időszakban fizetett összegekről, vagy az éves több-
letilletmény megállapításának helyi feltételeiről. Ezek a tendenciák erő-
sebbek a keletnémet tartományokban; az ottani szakszervezetek kevés-
bé képesek érvényesíteni a munkavállalók érdekeit, mint az ország nyu-
gati tartományaiban. 

Előfordulnak olyan (szabályellenes) bérezési döntések is, amelyek 
nem felelnek meg a központi megállapodásoknak és a vállalati vezető-
ség nem vonja be a partnereket az előkészítésbe. A köztulajdonú gaz-
dasági szervezetek szigorúbban betartják a bérmegállapodást, mint a 
magántulajdonban levők, és a nagyobb feldolgozóipari üzemekben erő-
sebb az érdekérvényesítés, mint a kisebb szolgáltató cégeknél. 

A bérmegállapodás makrogazdasági hatásai 

A bértárgyalások hozzájárulnak ahhoz, hogy kedvező irányban befo-
lyásolhassák a foglalkoztatás helyzetét. Összefüggés van egyrészt a le-
hetséges bérnövekedés, másrészt a termelékenység alakulása között, a 
teljes foglalkoztatottságot feltételezve. Amennyiben a gazdaság elmarad 
a teljes foglalkoztatástól, a termelékenység is a lehetségesnél lassabban 
növekszik. A bérmegállapodást alakítja a bér rugalmassága, ahogy a 
személyi költségek a nemzetgazdaságban lezajló hirtelen változásokra 
reagálnak. Az előbbiek mellett a bérmegállapodás hatással van a piaci 
folyamatokra, motiváltja a foglalkoztattak teljesítési hajlandóságát, pl. 
bérdifferenciák feltételeinek, mértékeinek az előírásával.  

Az 1. ábra a reálbér alakulását vázolja a bértárgyalás jellegének 
függvényében, két jellegzetes stratégiát bemutatva: 

– A munkaadói oldal tárgyalási pozíciójára a legnagyobb mértékű 
központosítás esetén (a grafikon jobb oldalán levő tartományban) 
erős kötöttség jellemző, majd a helyi (pl. piaci) feltételeket fokoza-
tosan érvényesítve a felső (konkáv jellegű) vonalnak megfelelően 
növelhetik a reálbért, meghatározott feltételekkel, a tényleges tel-
jesítményekhez igazodva, végül (a legkisebb központosítás tar-
tományában) tendencia van a bérek visszatartására. 

– Az alsó vonal a korporatív jellegű béralkukat szemlélteti: a mun-
kaadóknak csak akkora bérkiáramlásra van módjuk, amely nem 
okoz nemzetgazdasági zavarokat, pl. a nagyobb inflációs nyomás 
révén, és ahogy csökken (balra haladva) a központosítás foka, 

 



úgy nő a lehetőség a reálbér növelésére, esősorban a piaci ter-
melés ágazataiban.  

 

 

reálbér 

konkáv jelleg (hump shape) 

korporatív egyeztetés 

kicsi közepes nagy 

a központosítás 
mértéke 

 
1. ábra A bértárgyalások központosításának összefüggése  

a reálbér alakulásával 
 
 
Az magyarázza (zárt nemzetgazdaság viszonyai között) a maxi-

mumpont kialakulását, hogy amíg egy ágazat minden vállalata szélső 
esetben csak azonos mértékű bérnöveléssel termelhet, a piaci helyette-
sítésre korlátozott a lehetőség, ehhez képest növeli a bérrugalmasságot 
a helyi bértárgyalás szerepének növekedése, tehát amelyik cég sikere-
sebb, az jobban emelheti termékei relatív bértartalmát, mint az átlagos-
nál kisebb üzemi eredménnyel termelők. Ahol nem érvényesül a helyi 
egyeztetés sem, ott végső soron a munkaadó szabja meg, hogy mennyi 
legyen a minimális bérszint, és ez a költségekben milyen arányú lehet. 
Tartósan veszteséges termelés esetén be is zárhatják a németországi 
üzemet.  

Nyitott nemzetgazdaság viszonyai között a központi bérmegállapo-
dás az előbbieknél kisebb mértékben képes befolyásolni a reálbér alaku-
lását, mivel a termelési folyamat, valamint a befektetett tőke részére 
szinte akadály nélkül választható más telephely, akár külföldön is, amely 
révén az optimális költségszerkezet elérhető.  

 
 



A bérek rugalmassága és változási mértéke 

A piaci kereslet változásához a helyi, decentralizált béralkukkal 
rendszerint rugalmasabban lehet alkalmazkodni, mint a központi megál-
lapodásokkal. Nagyon összetett azonban a bérrel és az árakkal kapcso-
latos alkalmazkodási folyamat, a termelők bizonytalanságokkal is talál-
koznak a versenytársak várható lépéseit illetően. Ez az oka annak, hogy 
a béregyeztetések szakmai koordinálását a munkaadók is támogatják, 
így kellő időben értesülhetnek a többiek béremelési mértékeiről, ahhoz 
alkalmazkodva állíthatják össze a saját kalkulációkat.  

Tapasztalatok szerint eltér a tárgyaló felek érdeke a bérkülönbségek 
alapját és mértékeit illetően. A központi béralkukban szerepe lehet a 
képzettségi szintnek, a foglalkozásnak, egyes esetekben a telephely 
földrajzi helyzetének is, a tartományok, ipari és más körzetek sajátossá-
gai szerint. A szakszervezetek rendszerint nem támogatják, hogy a bé-
reket nagyobb lépcsőkkel differenciálják, hanem csupán a munkavállaló 
teljesítőképességét veszik figyelembe.  

A nyolcvanas évek végén a nyugatnémet tartományok bérszintjének 
átlagosan 7%-a volt az akkori NDK-é. A 2003. évi eltérés már jóval ki-
sebb, az óraköltségekkel számolva a keletnémet tartományok bérszintje 
elérte a másik országrész átlagának a 72%-át, egy munkavállalóra szá-
mítva pedig a 77%-át. E mögött a keletnémet termelők kisebb termelé-
kenysége rejlik, amely a nyugatnémet tartományokéhoz képest csak 
60%-os. A bérek vázolt gyors felzárkózása is közrejátszik a keletnémet 
tartományok mintegy 18,5%-os munkanélküliségében, az emiatt is vesz-
teséges termelés visszafogásában, üzemek leállításában. 

Ebben a bérkiegyenlítési folyamatban meghatározó szerepet kaptak 
a központilag kialakított bérmegállapodások. Becsvágyó célként azt fo-
gadták el, hogy a keletnémet bérek 5 év alatt zárkózzanak fel a megfele-
lő nyugatnémet üzemekre jellemző szintekhez. Több nemzetközi vizsgá-
lat is igazolja, hogy a nagyobb mértékben központosított béralku ered-
ményeként inkább érvényesítik a bérek kiegyenlítését, mint a decentrali-
zált megállapodásokat.  

A bértárgyalások üzemi szempontjai  

A németországi vállalatoknak éles nemzetközi verseny viszonyai 
között kell kalkulálniuk, többek között a személyi költségekkel. Átalakul a 
termelési folyamat, gyorsan változnak a piacok, és a munkatársak fel-
adatai is más minőségűek, mint ami a Taylor-rendszer idején egykor 

 



szokásos volt. A vállalat eredményes működésének egyik kulcstényezője 
a helyi követelményekhez igazodó humántőke kialakítása, gyarapítása.  

Ezeknek a sajátos üzemi feltételeknek rendszerint nem felelnek meg 
a központi bértárgyalással elérhető megállapodások. Nehéz lenne pél-
dául felmérni, hogy milyen sajátos feltételek alakultak ki az egyes gazda-
sági szervezetek termelési folyamataiban. Elsősorban az általánosan al-
kalmazható, egységes mércéket rögzítik, amelyek így nem ismerhetik el 
megfelelően az átlagostól eltérő munkateljesítményeket. Az ilyen előírá-
sok egyik reális veszélye, hogy nem ösztönzik kellően a többletteljesít-
ményeket. Az is háttérbe szorul, hogy miként ösztönözzék a munkaválla-
lókat ismereteik (általában: a humántőke) gyarapítására, a helyi munka-
feladatokhoz igazodva.  

Ezek a kifogások alátámasztják, hogy a helyi szinten egyeztetett bé-
rek kedvezőbbek az ösztönzést, a felek részletesebb informáltságát te-
kintve. Jobban érvényesíthetik egyrészt a cég gazdasági helyzetét, más-
részt az egyes munkavállalói csoportok teljesítőképességét. Kellő részle-
tességgel kifejthetők a bérrendszerrel kapcsolatos ismérvek és követel-
mények. Kialakultak annak a feltételei jelenleg is, hogy olyan legyen a 
bérmegállapodás, amely egyedileg alakítja ki a humántőkéhez igazodva 
a munkavállalók, illetve csoportjaik bérét. Olyan tárgyalási alapok célra-
vezetők, amelyek csak a minimális feltételeket rögzítik, és ehhez képest 
felfelé el lehet térni, ösztönzést adva a nagyobb teljesítményeknek és a 
tudásszint növelésének. 

Nem megnyugtató azonban, hogy a helyi bármegállapodást kik és 
milyen felkészültséggel alakíthatják ki. A magántulajdonban levő, 5 fős-
nél nagyobb gazdasági szervezetek mindössze 11%-ánál működött 
2003-ban üzemi tanács. Számolni kell a tárgyalási folyamat tetemes rá-
fordításaival is, amelyeket bizonyos mértékig csökkenthetnek jól előké-
szített mintadokumentumokkal, útmutatókkal és segédletekkel. Tapasz-
talatok szerint a központi bérmegállapodás esetén kisebb az egyes 
munkáltatók közötti vándorlás, hiszen (a helyi megállapodásokhoz ké-
pest) jóval kisebbek a bérkülönbségek, a munka azonos szakmai tartal-
ma esetén.  

A helyi béralkuk hátrányai között számolni kell a munkaügyi viták 
kezelésének lehetőségeivel, pl. a megállapodási készség hiányából ere-
dő konfliktusok súlyos következményeivel. Kimutatható, hogy a helyi bér-
tárgyalások gyakrabban vezetnek sztrájkra, mint a központosítva szer-
vezettek. Sok esetben hiányos a helyi érdekképviseleti szervek infor-
máltsága a vállalat helyzetéről, akkor is hajlandók munkabeszüntetéssel 
nyomást gyakorolni a munkaadóra, amikor ezzel piaci hátrányt okoznak.  



Az egész nemzetgazdaság szempontjából valamivel előnyösebb 
ugyan a központosított bérmegállapodás, az üzemgazdasági szempont-
ok viszont a helyi bértárgyalást mutatják előnyösebbnek. Eredményes 
ezért, ha összekapcsolják ezeket, megfelelő ágazati koordinálás támo-
gatja a helyi megállapodások kialakítását.  

Németországi bérmegállapodások tapasztalatai  

Német gazdaságkutatók (pl. a Zentrum für Europäische Wirtschafts-
forschung – ZEW) tanulmányai bemutatják a létrejött bérmegállapodások 
hatásait a bérek és a termelékenység alakulására. Fontos kutatási 
szempont, hogy miként alakult a bérek merevsége, és ennek milyen okai 
vannak, pl. a bérmegállapodásokból eredően. Az is kimutatható, hogy 
mennyiben alkalmazkodnak a tényleges munkabérek a hatékonyság he-
lyi követelményeihez. A megjelent vizsgálati eredmények mintavételes 
felmérésből származnak, egyedi béradatok feldolgozásával.  

A vizsgálatokban a bérek kétféle merevséget különböztettek meg 
(az egyiket a megállapított tarifához mérték, a másik a nominálbér me-
revsége): 

– Szemléltesse az első fogalom meghatározását két azonos beso-
rolású munkavállaló (a jelük legyen A és B), akik közül „A” bérét a 
vizsgált időszakban a szakma bértarifáját betartva növelték a 
vizsgált időszakban (pl. 1975 és 1995 között). A másik, „B” jelű 
munkavállaló a referenciaszemély, akinek munkabérét a minden-
kori piaci feltételek szerint növelték a vizsgált időszakban. Azzal 
mérik a tarifa merevségét, hogy a megállapított bérbesorolás sze-
rint bérezettek (itt „A”) mennyivel többet keresnek az időszak vé-
gén, mint azok (itt: „B”), akik a helyi feltételek szerinti változó bért 
kapták. Az egyes szakmai bértarifák merevségét olyan viszony-
szám méri, amely az ilyen merev bérezéssel jellemzettek éves 
bértömegét hasonlítja az összes vizsgált munkavállaló éves béré-
hez. 

– A nominálbér akkor merev, ha semmilyen körülmények között 
nem csökken, holott a referenciasokaságban mindkét irányban 
történtek változások.  

A bér merevségét jellemzi, hogy a vizsgált, 1975–1995 közötti idő-
szakban a nyugatnémet munkavállalók mintegy fele volt „védett”. Ez ab-
ban nyilvánult meg, hogy nem csökkent a bére, illetve legalább akkora 
bérnövekedést érhetett el, amelyet a bérmegállapodásban előírtak. A 
másik 50% bére viszont a piaci feltételek szerint, rugalmasan változott. 

 



Ez a tarifából eredő merevség jelentősebb hatású, mint a másik, a nomi-
nálbér merevsége. Összességében átlagosan évi 4–8%-os volt a vizs-
gált körben az 1975–1995 közötti reálbér növekedése. Elemzők szerint 
ez a nagy bérnövelési ütem is hozzájárult a németországi foglalkoztatás 
viszonylag lassú növeléséhez, ill. az időszakonként romló munkaügyi 
helyzethez.  

A munkavállalók felkészültsége, szakmai szintje is hatással van a 
bérek említett kétféle merevségére. A legjobban képzett csoportra in-
kább a bérek nominális merevsége jellemző, a kevésbé képzett csopor-
tokra pedig a tarfia szerinti (pl. a minimális bérrel kapcsolatos) merevség. 
A munkaadó okkal fél attól, hogy amennyiben a kulcsembereinek keve-
sebbet fizetne, azok más vállalathoz vándorolhatnak, és pótlásuk nehéz-
ségekbe ütközne, károkkal is számolni kellene. Ebben a mérlegelésben 
szerepet kap a megfelelő munkaerő megszerzésének tekintélyes költsé-
ge, még inkább az, hogy a jól begyakorolt munkatárs elvándorlása csök-
kentené a humántőkét. Veszteséggel járhat továbbá az új munkaerő be-
tanulási időszaka, pl. a költségek megnövekedése miatt. Negatív jelzés 
is kapcsolódhat a meghatározó munkatársak kilépéséhez, a potenciális 
jelentkezők ez alapján úgy érzékelhetik, hogy ennél a munkaadónál ők 
sem kapnák meg a képességeikhez mért munkabért. 

A tanulmányok arra a megállapításra vezettek, hogy a legtöbb helyi 
bérmegállapodás magasabb bérszintet állapít meg (a tényleges piaci 
helyzethez igazodva), mint amit a központilag kialakított, egységes 
szakmai bértáblákkal el lehet érni. Olyan szimulációs modellszámítások 
is vannak, amelyek a központilag meghatározott bérhatárok és az ehhez 
képest kialakuló helyi emelési lehetőségek összefüggését tárták fel. 
Eszerint nem jelentős annak a hatása, hogy a helyi béralkuban a konkrét 
körülmények ismeretében a bennfentesek (insider) a résztvevők, a köz-
ponti tárgyalásokban viszont a konkrét viszonyokat kevéssé ismerő, 
többnyire elfogulatlan (outsider) felek. A hivatkozott tanulmányok feltár-
ták a bértarifák és helyi béralkuk foglalkoztatási hatásait is.  

Az intézményi keretek változtatásának  
esélye 

A bértárgyalási rendszer módosítására vonatkozó javaslatok legfon-
tosabb hatása, hogy a szakszervezeti befolyás csökkentését célozzák 
meg. Van olyan elképzelés, hogy az eddigieknél nagyobb teret kell adni 
a helyi, illetve egyéni bérmegállapításoknak, mellőzve a jogszabályban 
előírt, magasabb szintű egyeztetési eljárást. Nem valószínű azonban, 



hogy a kétharmados többséget igénylő törvénymódosítást a német par-
lament elfogadná. Erős ellenállás mutatkozna az érintett munkavállalók 
érdekképviseletei részéről. 

Egyes munkaadók úgy is eljárhatnak, hogy a szakmai érdekképvise-
leteken kívül maradnak, nem tekintik magukra kötelezőnek a bértárgya-
lásokon elért kompromisszumot. Ebben az esetben ahol szervezett dol-
gozókat foglalkoztatnak a munkabéke felborulhat, a tiltakozások jelentős 
károkat okozhatnak.  

Az előbbitől eltérő a másik javasolt cselekvési irány lényege a bér-
tárgyalások erőteljes decentralizálása. Az éleződő nemzetközi versenyre 
alapozott változtatás megnövelné a helyi megállapodások rugalmassá-
gát, mérsékelné a bérkövetelések mértékeit. Erős kételyek vannak 
azonban az ilyen „önmegtartoztatás” elfogadását illetően, bár a bezárás-
sal fenyegetett üzemekben akár a bérek (és a heti munkaidő) csökken-
tésére is volt készség az érintettek részéről.  

Alapos előkészítés szükséges olyan garanciális szabályok kialakítá-
sához, amelyek révén megvalósítható a decentralizált bérmegállapodá-
sok körének javasolt szélesítése. Szabályozást igényel például, hogy mi-
lyen egyetértési jogot gyakorolhat a munkaadó vállalat vezetője, mi a 
szerepe a döntés során az üzemi tanácsnak, illetve munkavállalók több-
ségi véleményének. Rendezni kell továbbá az olyan munkavállalók bé-
rének megállapítását, akikre a helyi tarifamegállapodás nem vonatkozik. 
Szkeptikus nézetek szerint az ilyen gyökeres változtatások aggályosak, 
elsősorban alkotmányjogi kifogások miatt. 

Hatásvizsgálatokra is szükség van, amelyek egyrészt elemzik, hogy 
a bérek rugalmasságát várhatóan miként érinti a vállalatok szintjére átte-
relt bértárgyalás, másrészt bemutatják az ezzel járó következményeket 
is. Néhány várható következmény: 

– A magasabb (pl. ágazati) szintű bértárgyalások jelentősége szá-
mottevően csökkenne. 

– Ahogy egyre több munkaadó csatlakozik ehhez a béregyeztetési 
rendszerhez, úgy erősödne a többiekre ható kényszer, hogy ezek 
bevált gyakorlatát kövessék. 

– A vállalatok számára az eddigieknél nagyobb terheléssel járna az 
egyeztetések decentralizált megvalósítása. 

– Kiüresedne az a koordináló funkció, amely jelenleg a szakmai 
szövetségek képviseletében folyó központi bértárgyalásokra jel-
lemző, feltehetően erősödnének a tiltakozások és nőne a sztráj-
kok gyakorisága is. 

 

 



– A piaci versenytársak között mind erősebb bérversenyt válthat ki, 
hogy átalakulnának az intézményi, valamint gazdasági keretfelté-
telek, és ez előnnyel is járhat, ha mérsékli a bérek merevségét. 

– A társadalmi béke fenntartása várhatóan nehezebbé válna, mivel 
a korábbi munkaügyi koordinációs fórumok jelentőségüket vesz-
tenék.  

Nincs azonban esély arra, hogy a vázolt rugalmasabb béralku-
rendszer önmagában növeli a foglalkoztatást, ha ezzel elérhető a bérek 
mérsékeltebb növelése. A munkanélküliség csökkentésének fenntartható 
folyamata további követelményeket támaszt a tárgyaló felekkel, tárgyalá-
si pozícióikkal kapcsolatban. Egyetértésre kell jutniuk a társadalom ma-
gasabb rendű céljait illetően, úgy kell cselekedniük, hogy a megállapo-
dás elősegítse például a foglalkoztatás növelését. 

Hollandia követendő példát ad ezen a téren. A bértárgyalásokat 
ilyen munkákra létrehozott alapítvány készíti elő. Kifejtik az érintettek ré-
szére, hogy a bérmegállapodás milyen foglalkoztatáspolitikai következ-
ményekkel jár. Németországban is létrehozható ilyen intézmény, amely 
révén mérsékelhetnék a jövedelemelosztás konfliktusait, elősegíthetnék 
az ellenérdekeltségű felek egyeztetéseit, a kompromisszum kialakítását. 
Sok egyéb munkaügyi kérdést is érint a foglalkoztatás helyzetének javí-
tása, mint pl. a felmondással szembeni védettség gyengítése, ha az kel-
lően indokolt.  
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