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Ausztria mint modell Németország számára? 

Németország a kilencvenes évek közepe óta lassabban fejlődött, 
mint az európai országok átlaga. 1995 és 2004 között a német nem-
zeti termék 13%-kal nőtt, míg Nagy-Britanniában 22%-kal, Francia-
országban 20%-kal, Ausztriában 22%-kal nőtt a bruttó hazai termék. 
A cikk néhány olyan tényezőt vizsgál, amelyek a gyengébb növeke-
dés okozói lehettek, összehasonlítja továbbá a német és az osztrák 
fejlődést, különös tekintettel a gazdaságpolitika szerepére a két or-
szágban.  
 
Tárgyszavak: munkanélküliség; járulék; felmondás;  

munkabérköltség; nyugdíjreform. 

Bevezetés 
Németország nem számít az európai integráció nyertesei közé, az 

európai belső piac létrehozása után már nem tudta saját nagy belső pia-
cát kihasználni kisebb versenytársaival szemben. Az Európai Gazdasági 
és Valutaunió (EWWU) kamatkonvergenciája révén Németország nem 
tudta kijátszani a kamatok alacsonyan tartásának előnyét a konkurensei-
vel szemben. A Német Szövetségi Banknak az európai központi bank-
rendszerbe integrálódása által a német gazdaság elvesztette gazdaság-
politikájának egyik fontos paraméterét a pénzpolitikát, és ezzel közvetlen 
befolyását a rövid távú kamatlábra. Ehhez az előnytelen forgatókönyvöz 
jött hozzá a két Németország egyesítésének hatalmas költsége, amit 
még jobban megdrágított a nyugatnémet és keletnémet márka közötti 
átváltási árfolyam helytelen megállapítása.  

Németország két fő problémája a munkanélküliség és az állam-
adósság rohamos növekedése.  

A munkanélküliség 
A munkanélküliség nemcsak a nemzeti termék csökkenését jelenti, 

hanem egyúttal olyan társadalmi robbanótöltet, amelyet ha egyszer 
meggyújtanak, a legnagyobb károkat képes okozni. 



Németországban a munkanélküliség az utóbbi harminc évben foko-
zatosan alakult ki, a munkanélküliségi ráta három cikluson át nőtt; min-
den ciklus elején ugrásszerűen emelkedett, majd a következő enyhülési 
fázisban enyhén csökkent. 2001 óta a német gazdaság a negyedik cik-
lusban van, és a munkanélküliek száma eléri az ötmilliós határt. Annak a 
ténynek, hogy a munkanélküliség nem csökken a fellendülés idején, 
strukturális magyarázata van, amelynek tényezői a következők:  

– műszaki haladás, 
– a munkaerőpiac túlszabályozása, 
– az állami juttatások időtartama, 
– a magas bérköltségek. 

Műszaki haladás 

Egy új keletű elmélet szerint a modern ipari államokban a műszaki 
haladás eltolja a munkaerő-keresletet az alacsonyan képzett munkaerő 
terhére. Fő kiváltója többnyire a modern információtechnológia tömeges 
bevezetése a munka világába. Ez a fejlődés tartós munkanélküliséghez 
vezethet, ha a bérpolitika akadályozza a bérszerkezet kiigazítását, ami 
szükséges lenne a kereslet összetételének alapvető eltolódása miatt. Ezt 
a magyarázatot az is alátámasztja, hogy a tartós munkanélküliség első-
sorban az alacsony képzettségűek problémája. Ez a fajta munkanélküli-
ség elkerülhető lenne, ha a szakképzettségi skála alsó fokán levő bérek 
viszonylag csökkennének. 

A munkaerőpiac túlszabályozása: felmondási  
korlátozás 

A felmondási korlátozás Németországban a munkaerőpiac túlszabá-
lyozásának egyik súlyos és túlzott példája, amely az alábbi pontokban 
kritizálható:  

– A felmondási korlátozás biztosítja az uralkodó foglalkoztatási vi-
szonyok fennmaradását. 

– A munkáltatók sokrétű bizonyítási kötelezettsége, ami a jogerős 
felmondáshoz kapcsolódik, nagyfokú jogbizonytalanságot teremt. 
Ha a felmondásokat megfellebbezik a munkaügyi bíróságok előtt, 
a panaszok nagy részében a felmondással érintett munkavállaló 
javára döntenek. Legtöbb esetben nem kerül sor újbóli alkalma-
zásra, hanem végkielégítésben egyeznek ki.  



Ennek a szigorúan szabályozott felmondási szabályozásnak gazda-
ságilag két következménye van: 

– A munkavállalókat két csoportra osztja: állásban levőkre 
(„insider”) és munkanélküliekre („outsider”). Az állásban levők ke-
resztülvihetik bérkövetelésüket anélkül, hogy kockáztatnák mun-
kahelyük elvesztését. Ezzel szemben a munkanélkülieknek sem-
mi esélyük a foglalkoztatásra. 

– A felmondási korlátozás ahhoz vezet, hogy a vállalatok csak na-
gyon vonakodva, úgyszólván végső esetben vesznek fel új mun-
kaerőt, inkább a „karcsúsítást” választják, vagy ha ez nem lehet-
séges, az üzem áthelyezését.  

Ausztriában nincs felmondási korlátozás, csak egy felmondási határ-
idő a negyedévek végén (a felmondás elleni védelmet csak a közszolgá-
lati és az osztrák vasúti alkalmazottak élvezik). A vállalatoknak nem kell 
indokolniuk a felmondásokat, az érintett munkavállalóknak azonban jo-
guk van végkielégítésre. A 2000 óta érvényben levő törvény szerint a 
munkáltató köteles havonta a dolgozó bruttó bérének 1,53%-át befizetni 
a dolgozói előtakarékossági pénztárba, amely ezeket az eszközöket be-
fekteti a tőkepiacon. A dolgozó számára elérhető legnagyobb összeg az 
egy évi keresete, ami 35 év szolgálati idő után jár. A munkavállaló mun-
kahely-változtatás esetén sem veszíti el a pénztárral szembeni jogosult-
ságát. Az aktív életpálya befejezésekor a munkavállaló választhat az 
egyszeri kifizetés és az ennek megfelelő járadék között. Ez a szabályo-
zás növeli a munkavállalók mobilitását. 

Az osztrák megoldás példaként szolgálhat a német munkaerőpiac 
számára. Németországban szükség lenne egy radikális lépésre, a fel-
mondási korlátozás általános megszüntetésére, kiegészítve a törvényes 
végkielégítés-fizetéssel. Az ilyen szabályozásnak az lenne a következ-
ménye, hogy nőne a mobilitás a német munkaerőpiacon, és a vállalatok 
a foglalkoztatást jobban hozzá tudnák igazítani az üzem leterheltségé-
nek ingadozásához, valamint csökkenteni tudnák az improduktív foglal-
koztatási viszonyok fenntartásának költségeit. 

A juttatások időtartama és nagysága 

A német társadalombiztosítási rendszer más országokéhoz viszo-
nyítva különösen nagyvonalú és jelentős mértékben hozzájárul a mun-
kaerőpiac rugalmatlanságához az alacsony képzettségű munkavállalók 
szegmensében. A bérpótlék juttatások nagysága és időtartama csökkenti 
a hajlandóságot a munkába állásra, ha az szakmaváltoztatással, a gaz-



dasági ágazat vagy a régió megváltoztatásával járna. Az álláskeresők 
bérigényei meghaladják a munkaerőpiacon a képzettségükkel elérhető 
szintet. A szociális juttatás is összefügg azzal, hogy nem dolgoznak, mi-
vel az alsó jövedelmi zónában minden további bevétel miatt jelentősen 
csökken az állami támogatás. A német rendszer nem ösztönöz az újbóli 
munkába állásra, mivel az álláskeresők nem hajlandóak a minimálbér 
szintje alatt a munkát fölvenni, más szóval „minimálbér-munkanélküli-
séget” teremt.  

Ausztriában kevésbé kényelmes a társadalombiztosítási rendszer. 
Egyedülállók számára a bérpótlékráta az utolsó jövedelem 55%-a, vala-
mivel alacsonyabb, mint a németországi 60%. A lényeges különbség a 
német és osztrák munkapiaci szabályozás között a munkanélküliség idő-
tartamában van: Ausztriában átlag 14,4 hét =101 nap), Németországban 
33 hét (231 nap). A német törvény célul tűzte ki a modern szolgáltatá-
soknál a munkanélküliségi idő csökkentését 22 hétre (154 nap), amit a 
személyzeti szolgáltató ügynökségek létrehozása is hivatott támogatni. 
Ausztriában rövid a munkanélküli-juttatás időtartama – életkortól és a 
biztosítási időtartam hosszától függően – 20 és 52 hét (360 nap) közötti, 
Németországban 90 és 960 nap között volt, amit a 2006. évi hatálybalé-
péssel a 2003 évi reformtörvény 12 hónapi járandóságra csökkentett. 

Magas bérköltségek 

Az 1. ábra bemutatja a munkabérköltségeket a különböző országok 
feldolgozóiparában. Németország áll az élen, ahol a feldolgozóipari óra-
bérek magasabbak, mint a legfontosabb szomszédos és konkurens or-
szágokban (Nagy-Britannia, Hollandia, Ausztria). A magas órabérek in-
dokoltak voltak abban az időben, amikor Németország ki tudta használni 
nagy belső piacát, és a méretgazdaságosság alapján hasznot tudott el-
érni. Az európai belső piac létrehozásával azonban ez az előnye meg-
szűnt. Az EU keleti bővülésével meghatványozódtak a bérproblémák, 
minthogy a legtöbb keleti EU-tagállamban rendkívül alacsonyak a bér-
költségek; így pl. a magyar vagy a cseh munkások csak egyhatodát ke-
resik, mint nyugatnémet kollégáik. Figyelembe kell azonban venni, hogy 
Csehországban, Magyarországon és Szlovákiában jól képzett és fe-
gyelmezett szakembergárdáról van szó, nem pedig szakképzetlen mun-
kaerőről, mint a fejlődő országokban. 

A különösen magas német bérszínvonal egyik következménye a 
strukturális munkanélküliség: a magas munkaerőköltség tőkeintenzív 
termelésre kényszeríti a vállalatokat, hogy megfelelő hatékonyságot ér-



jenek el. Ez sok nagyvállalatnak sikerül az exportszektorban, de keve-
sebb kis- és középvállalatnak, különösen a munkaintenzív termelésben, 
a szolgáltatásban és a kereskedelemben. Azok a vállalatok, amelyek 
nem érik el a szükséges nyereségszintet, zsugorítják a foglalkoztatást 
vagy kiesnek a gazdaságból, amit a csődök magas aránya is igazol.  
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1. ábra Óránkénti munkaerőköltség, 2003 
 
 
Az EU keleti bővülése telephely-kihelyezési (offshoring) hullámot 

váltott ki a német cégek körében, hogy az alacsony kelet-európai bér-
költségekből profitáljanak. Becslések szerint az utóbbi 20 évben a német 
közvetlen beruházásokkal teremtett külföldi munkahelyek száma 1,7 mil-
lióról 4,2 millióra emelkedett, ebből 1993 óta 800 000 Közép- és Kelet-
Európában jött létre. Az offshoring mindenesetre azt juttatja kifejezésre, 
hogy az egyszerű termékek és szolgáltatások terén Németország már 
nem versenyképes.  

A magas bérköltségű országok, mint Németország és Ausztria kény-
telenek olyan termékeket gyártani, amelyeket más országok nem képe-
sek, és elsősorban a gyorsan fejlődő hightech ágazatban vezető szerep-
re szert tenni. A csúcstechnológiában elért fölénye révén Németország 
olyan innovációs jövedelmet élvez, ami munkahelyeket és jólétet biztosít.  

 



Bérvisszafogás vagy expanzív bérpolitika 

A reálbérek csökkenése – névleges valutaleértékelés nélkül is – a 
bérek visszafogásával is előidézhető. Az euró 1999. évi bevezetésével 
Németország és Ausztria számára túlértékelt árfolyamot rögzítettek, 
ezért magas áraktól és a túl magas reálbérektől szenvednek.  

A bérvisszafogás politikájával szemben áll a szakszervezetek ked-
velt, a bérek vásárlóerejének elmélete, amely expanzív bérpolitikát köve-
tel. Eszerint magas bérekre van szükség, hogy a gazdaságot lendületbe 
hozza, és munkahelyeket teremtsen: minél magasabbak a bérek, annál 
magasabb a magánháztartások fogyasztói kereslete, annál többet lehet 
termelni, és annál több munkahelyet hoznak létre a vállalatok. Ez az ér-
velés téves, mivel a háztartások kereslete nem a bérszinttől, hanem a 
bértömegtől függ, amibe a foglalkoztatás is beleszámít. A magasabb bé-
rek azonban a foglalkoztatás csökkenéséhez vezetnek. 

A kereslet  

Németországban makrogazdasági szinten a fogyasztás aránya az 
elmúlt évtizedben 77–78% körül stagnált, az export ezzel szemben erő-
sen nőtt, a GDP (bruttó hazai termék) 24%-áról (1995) 38%-ára (2004). 
A problémát a beruházási kereslet hiánya jelenti, 2000–2002 között a 
bruttó beruházások erősen visszaestek, a GDP 21,8%-áról 17,2%-ára, 
és három évig ezen a szinten maradtak (2. ábra). A beruházási tevé-
kenység visszaesése csökkenti annak az esélyét, hogy rövid távon Né-
metország megfelelő növekedést érjen él, és csökkenjen a munkanélkü-
liek aránya. 

Az állami pénzügyek minősége 

2000-ben az EU-Bizottság „Az állami pénzügyek minősége” c. do-
kumentumban három kihívást állított fel: 

– szigorú pénzügyi fegyelem, 
– foglalkoztatáspárti járulékrendszer, 
– az állami pénzügyek hosszú távú teherbíró képessége. 
A Bizottság követelménye, a középtávon közel kiegyensúlyozott 

költségvetés vagy többlet elérése, a német pénzügyi politika trendjében 
teljes fordulatot jelent. Az új szövetségi kormánynak meg kell értenie, 
hogy az állam a költségvetés korlátozásával szembesül, hosszú távon a 
kiadásokat a bevételek határozzák meg, és nem fordítva. 
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2. ábra Bruttó beruházások Ausztriában és Németor

 
 
Az EU-Bizottság intézkedéseket vár továbbá a foglalk

 járulék- és szociális rendszer irányába. Különösen a m
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értékben hozzájárulna a strukturális munkanélküliség 
ind a német, mind az osztrák költségvetés jelentős mérté
sorientált, így az állami beruházások, és a privátszekto
k támogatása hozzájárulna az állami pénzügyek minős
hoz. A kínálati oldalt ösztönző intézkedések közé tarto
 fejlesztés, valamint a fiatal innovatív vállalatok támogatá
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biztosítás korrekciójára, mivel a nyugdíjasok aránya emelkedik a hozzá-
járulást fizetőkhöz képest. Szükség van továbbá munkaerő-piaci refor-
mokra, a keresők arányának növelésére, különösen a nők és az idősebb 
munkavállalók körében, és a korai nyugdíjazások radikális csökkenté- 
sére.  

Következtetés 

A német és osztrák fejlődés közötti különbségre két központi kérdés 
ad magyarázatot: 

– Az osztrák munkaerőpiac rugalmasabb, mint a német. 
– A német költségvetési politika az államadósság rohamos emelke-

déséhez vezetett, míg Ausztria a nulldeficit koncepciót követte.  
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