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Előszó

A TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Rt. a Gazdasági Minisztérium megbízásából
vizsgálatot hajtott végre az európai felzárkózás társadalmi feltételeinek feltárására. A kutatás
annak a hosszú folyamatnak a része, amely immár tíz éve meghatározó a gazdaságban és a
társadalomban, de a közeljövőben az ország előtt álló feladatok közül is az Európai Unióhoz
való csatlakozás az egyik legnagyobb kihívás. Az ország fejlődése és a felzárkózási folyamat
egymással összefüggésben értelmezhető. Kutatásunk azt vizsgálja, hogy a sikeres európai
felzárkózást mutató országok társadalmi feltételrendszere és társadalompolitikája mennyiben
hasonlított egymásra, a csatlakozás miképpen befolyásolta a vizsgált részterületeket.
Elemzésünk kiemelt témakörei az egészségügy és oktatás, valamint a költségvetés
prioritásai, különös tekintettel a jóléti kiadásokra. Ez utóbbinak meghatározói a
nyugdíjrendszer és részben a munkaerőpiaci jellemzők. Kitérünk a jövedelmi
egyenlőtlenségek és a szegénység vizsgálatára is.
A vizsgálatba bevont négy ország a következő:
•
•
•
•

Írország
Spanyolország
Portugália
Görögország

Ezt a négy országot elemezzünk abból a szempontból, hogy vajon a csatlakozás hatott-e
és hogyan a különböző alrendszereikre, és vajon a sikeresség, illetve sikertelenség mögött
milyen tényezők munkálhattak. A négy ország különböző időpontokban csatlakozott az
Unióhoz, de közös bennük, hogy valamennyire a perifériára szorultak annak idején,
Spanyolország, Portugália és Görögország esetében valamilyen diktatúra is szerepet játszott
ebben, és ezért viszonylag elmaradott országoknak voltak tekinthetők az alapító országokhoz
képest.
Két ország, Portugália és Görögország népességszámát tekintve szinte azonos méretű,
mint Magyarország, viszont Spanyolországban négyszer többen, Írországban harmad annyian élnek, mint hazánkban. A gazdaság és társadalom meghatározó tényezője talán nem is a
teljes népesség száma, hanem annak kor szerinti szerkezete. A demográfiai alapstruktúra
nem tér el jelentősen a három országban és Magyarországon, azonban Írország a 14 éves
és fiatalabb népesség 22%-os arányával messze a legfiatalabb kormegoszlást mutatja. Ami
a 15-64 évesek csoportját illeti, mindegyik országban 67-68% az arányuk, így az időskorúak
aránya is közel egyforma (15-18%), csak Írországban alacsonyabb ennél, ott 11%. Az alapstruktúra részben meghatározza, részben pedig következménye az alapvető demográfiai folyamatok trendjének. A magyarhoz hasonló a termékenység (nyers arányszáma) 9-10 közötti
születés 1000 főre évente Spanyolországban és Görögországban, magasabb Portugáliában
(11,5) és jelentősen magasabb Írországban (14,5). Míg Írországban egy nő élete során 1,9
gyermeknek ad életet, addig Spanyolországban mindössze 1,1-nek, s ez még az alacsony
magyar értéknél is kisebb. A halandóság 9-10 ezrelék mind a négy vizsgált országban, ami
lényegesen alacsonyabb, mint a magyar 13,3 ezrelék. A halandóság területén tapasztalható
magyar hátrány tükröződik a születéskor várható élettartam alacsonyabb voltában is, a négy
ország férfiai 72-76 évre számíthatnak, a magyarok 67 évre, a nőknél ezek az értékek 79-82
év illetve 76 év. A nemzetközi vándorlás, mint a harmadik demográfiai alapjelenség, nagyobb variációt mutat mint az eddigiek. Magyarországhoz hasonlóan alacsony rátával rendelkezik a két ibériai ország (0,5-1 ezrelék), ennél magasabb a görög érék (1,97 ezrelék) és
lényegesen magasabb az ír (5,27 ezrelék). Mindegyik esetben cél országról van szó, tehát a
vándorlási egyenleg pozitív.
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E néhány alap demográfiai mutató áttekintése után a gazdaság néhány hasonlóan
meghatározó főbb jellemzőjét vizsgáljuk meg. A nemzetgazdaság egészének teljesítményét,
a hozzáadott érték egy főre jutó értékét vásárlóerő paritáson közös nevezőre hozva a
következő sorrend adódik. A legmagasabb értéket Írországban találjuk, ahol 20300 dollár az
egy főre jutó GDP, ami a magyar érték 2,6 szorosa. A magyar szintnek több mint duplája a
spanyol is (2,2), közel dupla Portugáliában. Hozzánk legközelebb a görög szint van, bár az is
négyötöddel haladja meg magyar 7800 dolláros egy főre jutó GDP értéket. A GDP
termelésének szerkezete nem mutat ekkora különbséget. Mindenhol a tercier szektor
dominál közel kétharmados aránnyal, a mezőgazdaság rendre 3-5 %-kal részesedik, csak
Görögországban magasabb, ott 8 %. Az ipar részesedése a hozzáadott érték termelésében
Írországban a legmagasabb (39%), majd rendre 3%-pontos csökkenéssel Portugália,
Spanyolország, Magyarország és Görögország következik. A GDP mellett az infláció
mértéke egy másik olyan érték, ami az ország gazdasági állapotának bemutatására
alkalmazni szoktak, hisz a pénzromlás mértéke a gazdaság minden szereplőjének
magatartását közvetlenül és közvetve is befolyásolja. E tekintetben az EMU kritériumrendszere szigorú, így a már bent lévők, illetve a belépni szándékozó Görögország között
nincs igazán különbség: 1999-ben 2,2-2,6% volt az inflációs ráta. (Magyarországon ez az
érték 10% volt.) A gazdaság állapotának másik jellemzője, amely a humán erőforrásokkal
való gazdálkodást mutatja, a munkanélküliség. Ezt a jelenséget több dimenzióban lehet
bemutatni – többek között ezt teszi a 4. fejezet -, most csak azt kell jelezni, hogy e
tekintetben a vizsgált országok közötti differenciák jelentősek. Míg Portugáliában,
Írországban a 4,5-5,5%-os a munkanélküliségi ráta, a magyar és a görög a 9-10 %-os
sávban található, addig Spanyolországban ezt jelentősen meghaladó mértékkel 16% volt
1999-ben.
Kötetünk arra tesz kísérletet, hogy sok információ összegyűjtésével ezen gazdasági
különbségek társadalmi hátterét mutassa be, úgy hogy többnyire az európai integrációs
szervezethez való csatlakozás körüli időszakot külön is vizsgáljuk. Vizsgáljuk azt, hogy a
belépés önmagában milyen hatással járt, szétválasztható-e ez a hatás a gazdasági
konjunktúra következményeitől illetve a társadalmi trendek sodrásától. Kérdés továbbá az is,
hogy a társadalmi-gazdasági állapota milyen volt az adott országnak és milyen volt a
Közösség kondíciója a belépéskor. Ez önmagában sem könnyű feladat, hisz a vizsgált
országok olyan eltérő időpontokban váltak az integráció tagjaivá, mint a hetvenes évek eleje
(1973) Írország, 1981 Görögország, illetve 1985 a két ibériai ország esetében. Mindezt
kettős értelemben is nem ezoterikusan, elméleti alapon vizsgáljuk, hanem egyrészt a
társadalom és gazdaság összetett rendszeréből kiemelünk néhány általunk fontosnak,
meghatározónak tekinthetőt, így
• a költségvetés jóléti prioritásai
• egészségügy
• oktatás
• munkaerőpiac
• nyugdíjrendszer
• jövedelemegyenlőtlenségek, szegénység
témaköreit vizsgáljuk, másrészt természetesen tesszük ezt a magyar csatlakozás
szempontjából levonható tanulságok összegyűjtése végett.
Kötetünk, így tehát hat elemzést tartalmaz, hat szerző tollából. A szerzők és a szerkesztő
előzetesen egyeztette az elemzési szempontokat, módszereket, mindazonáltal nem egy
sémára készült fejezetek születtek, hanem minden esetben a téma által meghatározott
logikát követtek a szerzők. Minden esetben azonban rendelkezésre áll az összefoglaló,
amely a főbb gondolatokat, megállapításokat, tanulságokat tartalmazza.
Bízunk benne, hogy a kötet elkészítésével olyan informatív forrás jött létre, amely jól szolgálja
az európai felzárkózással kapcsolatos döntések előkészítését, azok jó megalapozását.
(Szivós Péter)
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1. Az államháztartás jóléti kiadásai a felzárkózó
EU tagországokban és Magyarországon
(Hüttl Antónia)

A jóléti kiadások szintje és dinamikája, ezen belül ennek az államháztartásból
finanszírozott összege mindenütt és mindig a politikai érdeklődés középpontjában áll. Az
érvelések során gyakran hangzanak el nemzetközi tapasztalatokra való hivatkozások.
Különösen az utóbbi években, amikor a referenciaként emlegetett jóléti államokban a
megszokott magas ellátási szint fenntartásával szemben kétségtelenül felmerültek az ellátó
rendszerek hatékonyságát és ezzel együtt a közösségi kiadások korlátozását felvető
szempontok, mindez látszólag jó érvet szolgáltat a Magyarországon a gazdasági
fejlettséghez képest a múltban ugyancsak magasnak nevezhető jóléti kiadások
lefaragásához. Analógiák tehát találhatók. Mégis, a hivatkozások gyakran tartalmi és
módszertani szempontból is igen gyakran félreértéseken vagy felületes megfigyeléseken
alapulnak.
E fejezet arra vállalkozik, hogy a hozzánk méretben és gazdasági fejlettségben leginkább
hasonló tagországok példáján igazoljon vagy cáfoljon néhány az államháztartás jóléti
kiadásainak mértékével kapcsolatos közkeletű hiedelmet.
Annak ellenére, hogy az eltérő történelmi hagyománnyal, társadalmi szokásokkal
rendelkező országok között az állam jóléti kiadásainak összevetését kellő óvatossággal kell
elemezni, hiszen azt a más csatornákon keresztül történő finanszírozás mértéke is
befolyásolja, az államháztartási kiadásokban a jóléti célokra fordított összegek relatív
nagysága és dinamikája tendenciájában jellemzi az adott országban a gazdaság- és
társadalompolitikai prioritásokat és azok változását. Az elemzés nem önmagukban a
költségvetési prioritásokat, hanem azoknak az EU csatlakozási és felzárkózási folyamatban
való változását vizsgálja. Nem magát a költségvetési politikát elemzi, hanem a költségvetési
politikának a jóléti kiadások szintjében és dinamikájában megmutatkozó eredményét
vizsgálja. Nem áll meg a kiválasztott országok trendjeinek bemutatásánál, hanem ehhez
hozzáilleszti magyar költségvetés hasonló tartalmú, eddig még kevéssé elemzett adatait.
Elsősorban Írország, Portugália és Görögország államháztartási gazdálkodásának elemzése
adhat számunkra is hasznosítható tapasztalatokat. A szintén a felzárkózók közé sorolt
Spanyolország költségvetésének adatait az ország mérete és regionális szerkezete miatt
viszont már kevésbé tartjuk adekvát példának. Ezért a spanyol költségvetési tapasztalatokra
csak elvétve hivatkozunk.
Míg az uniós idősorok a hetvenes, nyolcvanas évekig nyúlnak vissza, ezzel összevethető
magyar adatok csupán a kilencvenes évek eleje óta léteznek. A homogén hosszú idősorok
hiánya lényegesen mégsem nem korlátozza az elemzéseket, hiszen a kilencvenes évek előtt
Magyarországon az állami tulajdonon alapuló gazdálkodás körülményei között amúgy sem
értelmezhető az államháztartás, mint a gazdaság többi szektorától elkülönült entitás, így a
jóléti feladatok finanszírozása is sajátos szerkezetben valósult meg. Gondoljunk csak olyan
rendszer-specifikus megoldásokra, hogy a gyógyszerek jórészt névleges fogyasztói áron
kerültek forgalomba, és a veszteséget a gyógyszertermelőknek és forgalmazóknak jutatott
állami támogatások ellentételezték, másrészt az állami vállalatok számottevő mértékben
vállalták át a jóléti feladatok finanszírozását.
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A vizsgálat a következő kérdéskörök megválaszolására vállalkozik:
•

A felzárkózó országok államháztartási kiadásainak szerkezetében kimutathatók-e bizonyos periódusok? Igaz-e, hogy a csatlakozás idején a gazdasági közösségben a gazdasági infrastruktúra fejlesztésére összpontosító követelmények teljesítése háttérbe szorította a jóléti célokat.

•

Számszerűsíthető-e szignifikáns kapcsolat a gazdasági fejlődés és a jóléti kiadások
részarányának növekedése között?

•

Milyen hatással volt a jóléti kiadásokra a kilencvenes évek közepén a monetáris unióra
való felkészülés és az ezzel együttjáró permanens fiskális konszolidáció? Bizonyítható-e,
hogy a jóléti szektorok sínylették meg a költségvetési hiány csökkentését, és elsősorban
a folyó kiadások visszafogását, vagy ez a feltevés általánosan nem igazolható.

1.1. Módszertani megfontolások
Az elemzést a szokásosnál részletesebb módszertani bevezetéssel indítjuk. Enélkül
ugyanis aligha lennének követhetők azok az alternatív mutatók, amelyekkel több oldalról
járjuk körbe az államháztartási jóléti kiadások és a gazdasági fejlettség összefüggéseit. Az
összehasonlítás eredményeit, az abból levonható következtetéseket nagymértékben
befolyásolja az a körülmény, hogy
•

milyen szélesen értelmezzük az államháztartás jóléti kiadásait,

•

hogyan mérjük a gazdaság fejlettségét,

•

milyen érték/árarányokat használunk közös nevezőnek az összehasonlításhoz.

Az államháztartás jóléti kiadásai

Az államháztartás jóléti feladatai magába foglalják mindazokat a pénzbeli és
természetbeli juttatásokat, amelyeket az állam a társadalmi externalítások kezelése céljából
nyújt, és amelyeket a lakosság rászorultság, társadalmi méltányosság alapján vehet
igénybe. Jelen összefüggésben a társadalmi folyamatok mérhetőségének csupán egy
részkérdésére, a társadalmi célok szerinti finanszírozás mérési nehézségeire utalunk, mint
az összehasonlítást korlátozó körülményre. Ha jól meggondoljuk, az államháztartás összes
kiadása – közvetve vagy közvetlenül – társadalmi célokat szolgál, ezért szinte lehetetlen
politikamentesen, elméleti rendezőelvek alapján elkülöníteni a „valódi” jóléti kiadásokat1. A
tanulmányban a korlátok felismerése ellenére sem tehetünk mást, mint használtuk a
költségvetési prezentációkban, vagy az ebből készített statisztikákban elszámolt jóléti
adatokat.
A jóléti feladatok ellátására igen változatos szervezeti és finanszírozási formában is sor
kerülhet. A finanszírozás módja történhet közvetlenül az adóbevételekből, kötelező biztosításból, a kötelező és önkéntes biztosítás kombinációjából, vagy közvetlen lakossági térítésből adományok vagy vásárlás formájában. A szolgáltatásokat végző intézmények tartozhatnak az államháztartásba, a magán nonprofit szektorba, vagy lehetnek akár magánvállalkozások. A társadalmi hagyományok alapján mindezen formák igen gazdag variációi alakultak
ki. A statisztikai módszertan az államháztartás körébe sorolja mindazt a feladatellátást, ame1

A mutatók értékét például az is befolyásolja, hogy a jóléti kiadások közé soroljuk-e a jóléti feladatok igazgatását
végző intézmények költségeit is, vagy sem.
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lyet döntően államháztartási forrásokból (beleértve a kötelező társadalombiztosítást) finanszíroznak, függetlenül a feladatot ellátó intézmény formájától. Közel sem bizonyos azonban,
hogy a visszatekintő idősorok végig azonosan alkalmazzák ezt az elhatárolást. Ugyanakkor
a pénzbeli juttatásoknál nem tekintjük az államháztartási transzferek részének a nonprofit intézményektől kapott támogatásokat. Még akkor sem, ha erre a célra az adományozók adókedvezményeket vehetnek igénybe2.

Viszonyítási alap: megtermelt vagy felhasználható jövedelem?

A következő kérdés, mihez viszonyítva érdemes a jóléti kiadások nagyságát kifejezni? Az
abszolút összegek összehasonlítása önmagában nem sokat mond, a normálást többféleképpen végezhetjük. Közkedveltek a GDP arányában kifejezett mutatók, legmarkánsabban
ez fejezi ki azt, hogy a megtermelt összjövedelemből mennyi kerül az újraelosztás nyomán
jóléti célokra felhasználásra.
Bár adekvátabb, de konzervatív megfontolásokból kevésbé terjedt el a nemzeti jövedelem, mint viszonyítási alap az állam újraelosztó szerepének vizsgálatához. A nemzeti jövedelem fejezi ki az adott országban honos gazdasági szereplők termelésből származó jövedelmét, tehát ez az a jövedelemtömeg, amely a nemzeti költségvetésben az újraelosztáskor
egyáltalán számba vehető. Ezen osztozkodik az állam és a magánszektor, az osztozkodásba aligha vonható be külföldi tőkének járó hozam. A magasabb nemzeti jövedelem úgy is tehermentesítheti az államot bizonyos jóléti feladatok felvállalása alól, hogy azt a magántőke, a
tőkejövedelemből élő háztartások finanszírozzák (magánbiztosítás, vagy akár adományok
formájában). A gazdasági felzárkózási periódusban gyakori jelenség a GDP és a GNI olló
szétnyílása. Ahogy a későbbiekben még visszatérünk rá, erre egyaránt példa- bár ellenkező
előjellel – Írország és Portugália. Ebben az esetben akár eltérő következtetéseket is implikálhat a két eltérő jövedelem-mutató alapján számított államháztartási kiadási szerkezet.
Az államháztartás a jóléti juttatásokat nyújthatja pénzben vagy természetben. A pénzbeli
juttatások közé tartozik a munkanélküli segély, a táppénz, a családi pótlék. Ezek jórészt bérfüggő tételek, ezen keresztül ezek nagysága közvetlen kapcsolatban van az ország gazdasági fejlettségével. Talán a családi pótlék az egyetlen olyan kivétel, amelyre való jogosultság
nem a munkavégzéssel kapcsolatos. A családi pótlék ugyan jelentős tétel (Ennek összege
1998-ban Írországban 728 millió fontot, a költségvetési összkiadás mintegy 5,6%-át tette ki.),
azonban csak a direkt kifizetések jelennek meg a költségvetési statisztikákban, kimarad az
adókedvezmények formájában adott indirekt juttatás. Összességében az alapvetően rászorultság alapján hozzáférhető természetbeni juttatások alakulása jobban jellemzi az adott ország társadalompolitikai preferenciáit. Részben emiatt, részben a korábban említett adatminőségi kérdések miatt főként a természetbeni juttatások3 alapján történik az összehasonlítás.
A természetbeni juttatások két nagy tétele az oktatás valamint az egészségügyi és szociális
ellátás.

2

A természetbeni juttatásokra vonatkozóan – az OECD kiadványaiban – rendelkezésre állnak viszonylag jó minőségű, összehasonlítható idősorok. A pénzbeli juttatások esetén az IMF által kiadott GFS statisztikák már sokkal hiányosabbak.

3

E fejezetben szinonimaként használjuk a természetbeni juttatások, jóléti szolgáltatások, államháztartás egyéni
fogyasztási kiadásait elnevezést, bár kétségtelen, hogy nem teljesen egybevágó fogalmak.
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Nominális érték vagy vásárlóerő-paritás?

A bruttó hazai termékkel, vagy a bruttó nemzeti jövedelemmel normált fajlagosok időben
és térben közvetlenül összehasonlíthatók, amennyiben feltételezzük, hogy a jóléti
szolgáltatások árváltozása nem tér el jelentősen az általános árindextől. Egy országon belül,
időben egymást követő időszakokra ez a feltevés elfogadhatónak tűnik. Pontosabban arról
van szó, hogy a jóléti szolgáltatások nem-piaci tevékenységek, és így nem közvetlenül a
szolgáltatások piaci árváltozását, hanem csak a termeléshez felhasznált termelési tényezők
árváltozását tudjuk mérni. Az általános árindex használatakor hallgatólagosan azzal a
feltevéssel élünk, hogy a jóléti szolgáltatások költségindexei, a felhasznált anyagok árindexe,
valamint az alkalmazottak bérindexe a nemzetgazdasági átlag körül alakul. Csak ezt
elfogadva jogos, hogy a jóléti szolgáltatások volumenváltozását az értékváltozást valamilyen
általános árindexszel, például a GDP deflátorral való osztásával becsüljük.
A keresztmetszeti, nemzetközi összehasonlításhoz többféle ár is rendelkezésre áll.
Sokáig a hivatalos árfolyam volt az egyetlen az országok széles körér hozzáférhető árindex.
A nyolcvanas évek óta folyik a nemzetközi összehasonlítások céljára kifejlesztett árindex, az
un. vásárlóerő-paritás kidolgozása. Megbízható minőségben ez az OECD országok körére
áll rendelkezésre. Az 1993. évi kísérleti alkalmazást követően Magyarországra 1996-ban
készült az első, az OECD által „hitelesített” számítás.
A vásárlóerő-paritás számítást azt a piaci árelméletből ismert tétel alapozza meg, hogy a
jószágok két nagy csoportra oszthatók: léteznek kereskedelemképes és a nemkereskedelemképes javak. A termékek tipikusan kereskedelemképes javak, míg a
szolgáltatások nagyrészt a nem-kereskedelemképes javak közé tartoznak. Ezek árai a
gazdasági fejlődéstől függően jellemzően a hivatalos valutaárfolyamtól eltérően alakulnak4.
Mivel a gazdasági fejlődés során elsősorban a kereskedelemképes javak termelékenysége
emelkedik, a fajlagos költségcsökkenés hatására ezek árai kevésbé nőnek, mint a
termelékenységben elmaradó nem-kereskedelemképes javak árai. A szolgáltatások
magasabb árnövekedését az idézi elő, hogy ott is érződik az iparban a
termelékenységnövekedésből – a termelési tényezők közötti jövedelem- osztozkodás révén
– megvalósuló béremelés. A munkaerőpiacon a munkaerő ára akkor kerül egyensúlyba, ha a
szolgáltatási ágazatokban dolgozók is részesülnek a béremelésből, bár ott azt a
termelékenységnövekedés ezt tulajdonképpen nem alapozza meg.
A gazdasági fejlődés során megvalósuló béremelések költségoldalról különbözőképpen
hatnak
vissza
a
jószágárakra.
A
kereskedelemképes
ipari
áruknál
a
termelékenységnövekedés ellentételezi a költségnövekedést, ott tehát árak alig nőnek. A
szolgáltatásoknál viszont az árak nőnek. Tapasztalati úton is kimutatható, hogy az elmúlt
időszakban, történelmi távlatban a fejlett gazdaságokban a szolgáltatások árai jobban nőttek,
mint az ipari vagy mezőgazdasági árak.
Miközben a vásárlóerő-paritás használata általánossá vált, kevéssé vált az is közismertté, hogy a vásárlóerő-paritás egy átlagos árindex, amely erősen szóródó részárindexekből
tevődik össze. Valójában magát a számítást is az indokolja, hogy a kereskedelemképesjavak árindexe nem megfelelő a többi ágazat átárazására. A jóléti szolgáltatások tipikusan a
nem kereskedelem-képes javak közé tartoznak: így ezek vásárlóerő-paritása bizonyosan el-

4

A szakirodalomban ezt nevezik Balassa-Samuelson hatásnak.
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tér az átlagos vásárlóerő-paritástól. Ha ez így van, akkor célszerű minden résztételt a saját
árindexével átárazni a közös nemzetközi árszintre.
A jóléti szolgáltatásokat tehát három, nemzetközi árszinten is értékelhetjük: A hivatalos
valutaárfolyamon, az átlagos vásárlóerő-paritáson és a jóléti szolgáltatásokra saját
vásárlóerő-paritásán. Bizonyosnak vehető, hogy a felzárkózó országok esetén a három
árszint szignifikánsan egyre magasabb mérési skálát képez.
Bár a reálfolyamatok nemzetközi összehasonlításában a hivatalos árfolyamok használata
kétségtelenül a háttérbe szorult, nem helyes teljesen megfeledkezni róluk. Végül is ez az az
összeg, amelyet a fiskális politika hajlandó az adott cél megvalósítására fordítani akár olyan
áron is, hogy annak finanszírozásához hitelt vesz fel. Az államháztartási hiány
finanszírozásához pedig teljesen adekvát a hivatalos valutaárfolyamot használni. Ily módon
azt is mondhatjuk, hogy a jóléti kiadások a hivatalos valutaárfolyamon összehasonlíthatóvá
tett összege bizonyos értelemben a költségvetési priorításokat jelzi.

1.2. Az eredmények

A gazdasági fejlődésről általában

Először is felmerül a kérdés, mennyiben nevezhetjük a vizsgált országokat egyáltalán
felzárkózónak? Fejlődésük időpályáját vizsgálva a növekedési mutatóik nem jogosítanak fel
egyértelműen a jelző használatára. Nem igazolható, hogy – egy-egy periódust leszámítva –
tartósan gyorsabban fejlődtek volna, mint az EU átlaga. A növekedést két reálgazdasági
mutatóval, a bruttó hazai termék (GDP) és a bruttó nemzeti jövedelem (GNI)
volumenindexével jellemezük.
Portugáliában a csatlakozást követő négy évben ugyan 6 százalék köré ugrott meg a
növekedési ütem, de a fellendülés nem bizonyult tartósnak. A portugál növekedés
sajátossága, hogy a csatlakozás által liberalizált munkaerő piac lehetőségeit kihasználva a
vendégmunkások tömege helyezkedett el más tagországokban. Az általuk hazautalt
munkabér átmenetileg a nemzeti jövedelem javára nyitotta ki a növekedési ollót.
Görögországban a növekedési csúcs még a hetvenes években, azaz a csatlakozást
megelőzően következett be.
Úgy tűnik, a nyolcvanas évek vége óta egyedül Írország képes hosszabb időszakon
keresztül folyamatosan magasabb növekedési ütemet elérni, mint az EU átlaga. Írországban
a kilencvenes években a külföldi tőkebefektetések hatására meglódult termelési dinamikától
a profitrepatriálás miatt elmaradt a nemzeti jövedelem növekedése. Az olló szétnyílása
ellenére Írországban mindkét növekedési mutató alakulása messze meghaladta az EU
átlagát.
A felzárkózás jellemzője tehát, hogy lényeges különbség keletkezhet a megtermelt és a
felhasználható jövedelem dinamikája között. Az olló mindkét irányban kinyílhat: az ellentétes
tendenciákra Írország és Portugália egy-egy fejődési periódusa mutat példát.
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1.1. táblázat
A gazdasági fejlődés dinamikája
GDP
GNI
GDP
GNI
GDP
GNI
GDP
GNI

Írország
Portugália
Görögország
EU15

1985/80
102,6
101,0
100,9
100,1
101,3
101,1
101,6
101,5

1990/85
104,7
104,6
105,5
106,7
101,9
102,1
103,1
103,1

1993/90
103,7
103,5
101,2
101,5
100,7
100,6
100,5
100,4

1996/93
109,4
108,4
102,8
102,5
102,2
102,2
102,4
102,4

Hasonló képet mutat a keresztmetszeti vizsgálat is. Az EU átlagához vásárlóerőparitáson viszonyított relatív fejlettségi arányok sorozata nem igazán kiegyensúlyozott tendenciát jelez. Bár mindegyik felzárkózó ország az egy főre jutó GDP-t tekintve előbbre jutott
az EU rangsorban, de a felzárkózás nem volt folyamatos, az egy-egy meghatározott periódusra korlátozódott. Írország 1985, tehát jóval a csatlakozás után mozdult el az EU átlagának kétharmada körüli szintről. Portugáliában az 1985-93 közötti időszakban, tehát közvetlenül a csatlakozást követően volt egy fellendülési szakasz, akkor az EU átlag feléről feljutott a
kétharmad körüli szintre, de azóta nem sikerült érdemben továbblépnie. Igen sajátos Görögország esete, ahol lényegében csak a hetvenes években, tehát a csatlakozást megelőzően
beszélhetünk felzárkózásról, a nyolcvanas évek óta, kis ingadozásokkal valamivel Portugália
mögé szorult. Magyarország esetén még korai volna egyértelmű trendekről beszélni, hiszen
kilencvenes évek strukturális átalakulását követően 1997-ig nem sikerült elérni az 1990-es
szintet. 1998
1.2. táblázat
Egy főre jutó GDP, vásárlóerő-paritáson

Írország
Portugália
Görögország
Spanyolország
Magyarország

1970
61
52
58
73

1975
64
54
64
80

1980
65
57
66
73

1985
67
54
64
71

1990
74
62
57
76
54

1993
83
69
64
78
46

1996
94
70
67
77
47

EU15=100
1997
100
71
68
78
48

A jóléti szolgáltatások szintje

Ahogy az alkalmazott módszertan bemutatása során már szó volt róla, a vizsgált felzárkózó országok esetén a jóléti szolgáltatások nemzetközi áron jóval többet érnek, mint hazai
áron, és többet, mint a felzárkózó országok átlagos vásárlóereje. Az arányokban alapvetően
a jóléti és a versenyszektorokban tapasztalt bérarányok tükröződnek, vagyis az, hogy a fejlett országokban kialakult bérszinthez képest mennyivel térnek el a jóléti szektorokban kifizetett bérek az egyes országokban. A felzárkózó országokban a jóléti szektorokra kapott magasabb arányok lényegében azt fejezik ki, hogy ott mennyivel alacsonyabb a – munkaigényes – egészségügyi és oktatási ágazatok bérszintje a hasonló nemzetközi bérekhez képest.
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1.3. táblázat
A jóléti szolgáltatások/ GDP vásárlóerő-paritásának arányai5

Írország
Portugália
Görögország
Spanyolország

1980
79,2
48,0
82,2
86,9

1985
80,6
43,3
73,3
75,7

1990
75,9
58,7
61,7
60,5

1993
68,0
49,3
52,5
61,9

százalék
1996
67,9
51,6
56,8
74,3

Az árszóródás azt sejteti, hogy Portugáliában és Görögországban alig több mint a fele az
egészségügyi és oktatási ágazatok bérszintje a fejlett országokban kialakult bérszinthez képest. Spanyolországban a viszonylag kiegyensúlyozott 1980. évi arányok után 1990-re jelentős visszaesés következett be. Ebből még nem feltétlenül következik az, hogy az országokon
belül is béraránytalanságok alakultak volna ki a versenyszektor és a jóléti szektorok között. A
jelentős eltérés inkább arra utal, hogy Portugália és Görögország versenyszektora is jelentős
termelékenységi deficittel működik. Írországban az árarányok eleve kiegyensúlyozottabbak
voltak, itt a bérszint elmaradása mintegy egyharmadra tehető.
A vásárlóerő-részindexek merevsége szembetűnően nem felel meg a felzárkózó országokat az elmélet szerint jellemző tendenciáknak. Annak értelmében ugyanis a hazai áraknak
fokozatosan közelednie kellene a fejlett országok áraihoz, a jóléti szektorok béreinek fel kellene zárkózni a nemzetközi bérekhez. Ez abban fejeződne ki, hogy a jóléti szolgáltatások vásárlóerő-paritásának közeledne a GDP általános vásárlóerő-paritásához. A tények nem ezt
igazolják. A különbségek inkább nőni, mint csökkenni látszanak.
A paradox helyzet felveti azt a kérdést, a globalizált világban nem vesztette-e el az érvényességét a Balassa-Samuelson tétel. Igaz-e még mindig az, hogy az ipar termelékenység
növekedése alapozza meg a bérnövekedést, vagy a külföldi tőke eleve a magas termelékenységű technológiát importálja. Ebben az esetben előfordulhat, hogy az iparban a termelékenység növekedését a bérek csak időben elmaradva követik, és az elmaradás tartósan
érződik a szolgáltatási szektorok béreiben is. Másfelől az EU-n belül szabaddá váló munkaerő migráció lehetőség közvetlenül is érezteti a nemzetközi bérarányok hatását a nemzeti
bérarányokban is, elsősorban a mobil szakmák terén. Ez a körülmény felfelé nyomja a jóléti
szektorokban dolgozó képzett munkaerő bérét. Úgy tűnik, hogy a két ellentétes irányú hatás
közül egyelőre az első dominál.
Magyarországon az 1996. évre végzett vásárlőerő-paritás összehasonlítás alapján még
szélsőségesebb árszóródást tapasztalhatunk. Az államháztartásból finanszírozott oktatási és
egészségügyi szolgáltatások jóval olcsóbbnak bizonyultak, elsősorban az alacsony közalkalmazotti bérek miatt.

5

Az OECD szervezésében eddig öt alkalommal, 1980-ban, 1985-ben, 1990-ben 1993-ban .s 1996-ban került sor
vásárlóerő-paritás számításra.
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1.4. táblázat
A magyar vásárlóerő-paritás részárindexei
HUF/USD
1996
72,551
37,036
28,100

GDP
Közösségi fogyasztás
Egyéni fogyasztás

A magyar árarányok mindenképpen szélsőségesnek mondhatók, még a felzárkózó országok 1980. évi arányaihoz képest is. Például míg Írországban 1980-ban a jóléti szektorok
értéke nemzetközi áron 26%-kal haladta meg az átlagos vásárlóerő-árfolyamot, addig 1996ban Magyarországon ez a viszony több mint 2,6 szoros.
Mint már szó volt róla, a hivatalos valutaárfolyamon közös fizetőeszközre hozott jóléti
kiadások az ellátás színvonalát mutatják, kifejezik viszont a költségvetési finanszírozási
szempontokat. A differenciák a felzárkózó országok között és Magyarországgal összevetve
is meghökkentőek: Görögországot leszámítva az államháztartás egy főre jutó jóléti kiadásai
a felzárkózó országokban mind lényegesen meghaladják a magyar szintet. A magyar szint a
fele a portugálnak és kevesebb, mint a harmada az ír összegnek.
1.5. táblázat
Egy főre jutó természetbeni juttatás, 1996
USD, hivatalos árfolyamon
Írország
Portugália
Görögország
Spanyolország
Magyarország

1722
1037
401
903
523

A következő táblázat azt a hatást illusztrálja, amelyet a rész- vásárlóerő-paritások a
nemzeti valuta általános vásárlóerő-paritásától való eltérése vált ki: a jóléti kiadások
részesedése vásárlóerő-paritáson jóval magasabbnak mutatkozik, mint amennyibe a
finanszírozás nominális értékén kerülnek.
1.6. táblázat
A természetbeni juttatások alternatív értéke a GDP százalékában
Írország
Portugália
Görögország
Spanyolország

1980
3,2
4,1
3,3
17,5
2,2
2,7
2,1
2,4

Nominális értéken
Vásárlóerő-paritáson
Nominális értéken
Vásárlóerő-paritáson
Nominális értéken
Vásárlóerő-paritáson
Nominális értéken
Vásárlóerő-paritáson

14

1985
10,5
13,0
6,3
27,0
5,7
7,8
5,1
6,7

1990
8,9
11,7
10,2
10,6
5,6
9,0
5,5
9,1

1993
9,5
14,0
8,5
16,7
3,7
7,0
6,4
10,3

1996
8,8
13,0
9,7
16,2
3,5
6,2
5,9
8,0

Az adat-összeállításból több minden is kiolvasható. Először is az, hogy a vizsgált 17 év
alatt Írországban, Portugáliában és Spanyolországban közel megháromszorozódtak az állam
jóléti kiadásai A növekedés egyaránt igaz a kiadások nominális értékére és a szolgáltatások
színvonalára, vásárlóerő-paritáson mérve. Görögország esetén a nemzeti valutában
valamivel több, mint ötven százalékos részarány-növekedés vásárlóerő-paritáson jelentősen
felértékelődött, így mérve a szolgáltatások színvonala több mint megkétszereződött.
Magyarországon 1996-ban nominálértéken a közösségi fogyasztás a GDP 10,2 százalékát tette ki, az egyéni fogyasztás 11,8 százalékot. Ugyanez vásárlóerő-paritáson 20,0 és
30,5 százaléknak felel meg. Az arányok tehát nominálértéken is magasnak mondhatók,
nemzetközi árakon a részesedés még magasabbnak mutatkozik. A helyzet megítélésekor
persze nem szabad elfeledkezni arról, hogy mindez csak relatív kedvező érték, a GDP alacsony szintje következtében ez alacsony ellátási szintet eredményez. A GDP-ben való magas részesedés a Magyarországon hagyományosan jó ellátási szint öröksége, amely – a később tárgyalt jóléti szint és gazdasági növekedés összefüggésében – a magyar felzárkózás
hajtóerejévé válhat.
Amennyiben a jóléti szolgáltatások nominális értéken, nemzeti valutában kimutatott szintje a fiskális politika prioritásait jelzi, azt, hogy a rendelkezésre álló keretből mennyit fordít jóléti célokra, és ezzel szemben a vásárlőerő-paritáson kifejezett részesedés azt mutatja, hogy
– nemzetközi árszinten – mennyit ér az így előállított szolgáltatás, akkor a két mutató aránya
a ráfordítások és annak eredményét veti össze egymással. Ezt a termelési függvényeknél
megszokott output/input arány analógiájára nevezhetjük a jóléti szolgáltatások makrohatékonysági (jövedelmezőségi) koefficiensének.
1.1.ábra
A jóléti szolgáltatások makro-hatékonysága
A jóléti szolgáltatások makro-hatékonysága
3,5

vásárlőerő-parítás/nominálérték

3

2,5

2
Portugália
Írország
Görögország

1,5

1

0,5

0
1980.év

1985.év

1990.év

15

1993.év

1996.év

Államháztartási szolgáltatások: egyéni vagy közösségi célra

Vizsgálhatjuk a jóléti célok fontosságát oly módon is, hogy párhuzamba állítjuk az államháztartás közösségi és az egyéni célú kiadásait.
A jóléti szolgáltatások trendjét abban az összefüggésben is vizsgálhatjuk, hogyan alakultak az államháztartási szolgáltatások összességében, és ezen belül hogyan változott a jóléti
szolgáltatások részesedése.
1.7. táblázat
Államháztartási szolgáltatások aránya az EU átlagában, vásárlóerő-paritáson
1980
68
41
41

Írország
Portugália
Görögország
Magyarország

1985
62
41
49

1990
59
50
52

1993
67
48
62

EU15=100
1996
68
52
68
55

Először is megállapíthatjuk, hogy ebben a tekintetben a vizsgált országok szembetűnően
eltérő költségvetési kiadási politikát folytat. Írországban nagy időbeli ingadozással ugyan, de
összességében az EU átlag kétharmadát teszik ki az államháztartási fogyasztási kiadások,
ez alacsonyabb, mint a GDP szintje, az eléri az EU átlagát. A államháztartási kiadások terén
Portugália is közelebb került az EU átlagához, de a gazdasági felzárkózása által indokolttól
elmaradó mértékben. A görög példa azért sajátos, mert ott a gazdasági közeledést meghaladó ütemben nőttek az államháztartási kiadások, azonban amint a következő táblázat jelzi,
elsősorban a közösségi fogyasztás (ennek részeként feltehetően a honvédelmi kiadások) javára.
1.8. táblázat
Az egy főre jutó természetbeni társadalmi juttatás aránya az EU államháztartási öszszes fogyasztási kiadásaiban, vásárlóerő-paritáson
1980
1985
1990
1993
1996

Görögország
6%
14%
16%
13%
14%

Írország
13%
33%
33%
41%
44%

Portugália
11%
17%
33%
32%
36%

A jóléti kiadások súlya több mint háromszorosára nőtt, kivéve Görögországot, ahol 1980
és 1985 közötti ugrásszerű emelkedés után az arány lényegében stagnál6..
A következő ábrák ugyanezt a tendenciát a nemzeti valutákban kifejezett nominális értékek alapján szemléltetik. Írország és Portugália esetén egyértelműen kirajzolódik, hogy az
államháztartás fogyasztási kiadásainak szerkezete eltolódik a jóléti szolgáltatások javára.
Görögországban inkább fordított a helyzet, ott a közösségi fogyasztás élvez prioritást.
6

A számítás feltételezi, hogy az EU-n belül lényegesen nem változott az államháztartás kiadásai között az egyéni
és a közösségi fogyasztás aránya. Amennyiben az EU-n belül is nőtt a természetbeni juttatások részesedése,
úgy az utolérési effektus kevésbé markánsan jelentkezik
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1.2. ábra
Állam háztartás:Egyéni és közösségi fogyasztás, G örögo rszág
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1.3. ábra
Állam háztartás:egy éni és közösségi fogyasztás,Írország
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1.4. ábra

Államháztartás: egyéni és közösségi kiadás vásárlóerőparításon, Portugália
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Ezzel összefüggésben érdemes röviden kitérni a monetáris unióhoz megkövetelt fiskális
konszolidáció hatására.
Írország államháztartása a nyolcvanas évek elején még 15 százalék körüli GNI arányos
államháztartási deficittel gazdálkodott. A kilencvenes években kiemelkedően sikeresen oldotta meg a fiskális konszolidáció feladatát. 1997-re az államháztartási egyenleg többletet mutatott, első alkalommal az elmúlt 40 év történetében. A siker a gyors gazdasági növekedés és
az infláció csökkenésének együttes eredménye. Az ír fiskális politika hangsúlyozza az államháztartási kiadások stabilitását, merevségét. 1998-ban az összes kiadás közel háromnegyede jóléti célokat szolgált, ezen belül az egészségügyre fordított pénzbeli és természetbeni
juttatások aránya az összkiadásban 1990 és 1999 között 17,6 százalékról 21,7 százalékra
emelkedett.
Az államháztartási hiány csökkentésében Görögország igen komoly sikereket ért el. Képes volt az 1990-ben a GDP 16 százalékát kitevő hiányt 1999-re 1,5 százalékra csökkenteni.
Ezt jórészt azzal érte le, hogy az infláció csökkenése következtében mérséklődtek a költségvetés kamatkiadásai, de szinte minden kiadási tételben elértek megtakarítást. Azt tapasztaltuk, hogy a vizsgált periódusban a restrikció elsősorban nem a jóléti szolgáltatásokat érintette, legfeljebb úgy, hogy azok szintje nem növekedett, lényegesen elmarad az EU-hoz és a
másik két felzárkózó országhoz képest. Tekintettel arra, hogy a jóléti szolgáltatásokra a legfrissebb adat 1996-ra áll rendelkezésre, és akkor még közel 8 százalék volt a deficit mértéke,
nem látható, hogy az utolsó három évben milyen mértékben váltak a jóléti kiadások a fiskális
szigor áldozatává.
Spanyolországnak a kilencvenes években kötelezővé váló fiskális konszolidáció végrehajtásához – a kamatkiadások és a közösségi fogyasztás visszafogása mellett – sikerült
megoldani a közösségi beruházások reformját is oly módon, hogy azok egyre jobban költségvetést nem terhelő forrásokat vegyenek igénybe. 1996 és 1999 között az államháztartási
hiányt a GDP 6,6 százalékáról 1999-re 1,1 százalékra csökkentette. A költségvetési politika
ugyanakkor hangsúlyozza, hogy továbbra is emelni kívánja a jóléti kiadások arányát.

Pénzbeli és természetbeni juttatások

Eddig az állam által nyújtott jóléti szolgáltatások, más néven a természetbeni juttatások
vizsgálatára szorítkoztunk. Most kibővítjük az elemzést az államháztartás jóléti célú pénzbeli
és természetbeni kiadásainak teljes közére. A pénzbeli kiadások részleteiről igen kevés adat
áll rendelkezésre. Még hiányosabbak a valamennyire is homogénnek mondható idősorok7.
Spanyolországot azért hagytuk ki az összehasonlításból, mert a központi költségvetés Az
adatok bizonytalansága ellenére néhány összefüggés mégis szembetűnik.

7

Spanyolországot azért hagytuk ki az összehasonlításból, mert a GFS adatok kizárólag a központi költségvetés
konszolidálta kiadásait tartalmazzák, és ezt az adatot minden bizonnyal befolyásolja az ország mérete. A
szubszidiaritás elve alapján a nagyobb méretű országokban a jóléti feladatok döntő része – vélhetően – átkerül
az államigazgatás helyi, tartományi szintjére.

18

1.9. táblázat
A jóléti kiadások részesedése a központi költségvetés összes kiadásában8

Írország
Oktatás
Egészségügy és társadalombiztosítás
Egyéb jóléti kiadások

13%
42%
3%

Portugália
Oktatás
Egészségügy
társadalombiztosítás
Egyéb jóléti kiadások

11%
és

35%
2%

Görögország
Oktatás
Egészségügy
társadalombiztosítás
Egyéb jóléti kiadások

8%
és

20%
2%

Tekintettel arra, hogy az egészségügy és szociális ellátás közti határvonal meglehetősen
képlékeny, szemléletesebb képet kapunk, ha ezeket összevontan kezeljük. A számok elég
markáns cáfolatát adják annak a bár ritkán kimondott, de hallgatólagosan elfogadott tételnek,
hogy a gazdasági fejlődést a jóléti kiadások visszafogásával, azok terhére lehet csak
felgyorsítani. Nos, ha sorrendbe állítjuk a három ország gazdasági sikerességét, ez egyenes
arányban áll azzal, a költségvetési kiadások között mekkora részt fordítanak a jóléti
kiadásokra.
Magyarországon 1998-ban az oktatás 8,6, az egészségügy és a társadalombiztosítási
ellátások 30, az egyéb jóléti kiadások közül a lakás- és kommunális ügyek 1,5 az egyéb
szabadidős és vallási tevékenységek támogatása 1,8, összesen 3,2 százalékban részesültek
a központi költségvetésből. Az oktatásban tehát Görögország szintjén vagyunk, az
egészségügyi és társadalombiztosítási szolgáltatások területén alig valamivel jobb
helyzetben. Miközben Írország az államháztartási kiadások több mint felét a jóléti feladatok
finanszírozására fordítja, nálunk ez az arány csak 40 százalék körül alakul.
Érdemes részletesebben is megvizsgálni, az ír gazdaság sikertörténete a kilencvenes
években a folyó jóléti kiadások milyen trendjével párosult.

8

A rendelkezésre álló idősor átlaga
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1.10. táblázat
Jóléti kiadások Írországban

Egészségügy
Oktatás
Szociális ellátás
Lakásügy
+előirányzat

1994
2121
1876
3879
4

1995
2272
1964
4261
6

1996
2333
2088
4381
8

1997
2678
2362
4567
13

Millió font
1998+
2917
2385
4898
15

Az 1998. évi előirányzatok szerint az egészségügyi kiadások nominálértéken 8,9, a
szociális ellátásé 7,2 százalékkal emelkedett. Eközben az éves infláció 2 százalék körül
alakult. Ez azt jelenti, hogy az adott évben az egészségügy folyó kiadásai reálértéken 6,5-7
százalékkal nőttek.
Bár a kiadások belső szerkezete évről-évre jelentősen módosul, mégis az ír költségvetés
viszonylag kiegyensúlyozottnak mondható a hasonló magyar adatokhoz képest.
Magyarországon a kilencvenes években évente igen hektikusan változtak a jóléti kiadások,
váltogatták egymást a megszorítások és kompenzálások
Magyarországon 1991 és 2000 között reálértékben összességében 3,4 százalékkal
nőttek az egészségügyi kiadások, az egyes évek között nagy ingadozással: az éves ütemek
a 12 százalékos csökkenéstől a több mint 6 százalékos növekedésig terjedtek.

A gazdasági fejlődés és a jóléti kiadások kapcsolata

Evidenciának tűnik, hogy a gazdasági fejlődés – esetleg némi késleltetéssel – együtt jár a
jóléti kiadások növekedésével, a többletforrások előbb-útóbb lehetővé teszik az
államháztartási kiadások reálnövelését. A felzárkózó országok adati egyértelműen nem
igazolják ezt a feltevést. Igaz ugyan, hogy a vizsgált években a jóléti kiadások reálértékben
folyamatosan nőttek, de az nem mutatható ki, hogy a magasabb növekedési ütem a
kiadások magasabb szintjével párosul. Még úgy sem, ha feltételezünk bizonyos késleltetési
időt. A kapcsolat inkább fordított irányúnak tűnik: például Írországban a nyolcvanas évek
elején – a gyors gazdasági növekedést megelőzően következett be a jóléti kiadások
ugrásszerű megemelkedése. Az adatsorok alapján akár azt is mondhatjuk, hogy jóléti
rendszer kiépítése elősegítette a gazdasági növekedést, bár ezt az összefüggést statisztikai
módszerekkel egyelőre nem sikerült bizonyítani. Az ír adatokra kapott negatív korrelációt
elsősorban ez magyarázza. Az a körülmény, hogy a gazdasági növekedést a GDP vagy a
GNI alakulásával mérjük, érdemben nem befolyásolja a kapcsolat szorosságát.
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1.12. táblázat
Korrelációs együtthatók a gazdasági növekedés és a jóléti szolgáltatások között
GDP index
-0,00313
-0,53564
0,36110
0,07055

A három országra együttesen
Írország
Portugália
Görögország

GNI index
-0,12288
-0,71304
0,29347
-0,06265

Ismételten hangsúlyozzuk, hogy a kapcsolat hiányból az nem következik, hogy stagnálna
a jóléti szolgáltatások szintje. Írországban például minden évben érezhetően emelkedett a
természetbeni ellátások szintje, a következőképpen:
1985/1980
1990/1985
1993/1990
1996/1993

138,0 %
101,3 %
103,4 %
103,7 %

Összehasonlításképpen Magyarországon a természetbeni juttatások reálérték-indexe a
következőképpen alakult:
1992/1991
1993/1992
1994/1993
1995/1994
1996/1995
1997/1996
1998/1997

94,6 %
96,0 %
98,1%
92,9 %
99,3 %
100,9 %
103,7 %

Az 1991 és 1997 között folyamatosan csökkenő jóléti szolgáltatások eredményeképpen
1998-ra is csak a 86 százalékát értük el az 1990-es szintnek. A kilencvenes évek elején a
transzformációs válság idején a – Magyarországon kétségtelenül fejlett – jóléti szolgáltatások
visszaesése – bizonyos mértékben érthető következmény az annak finanszírozására
szolgáló költségvetési bevételek elmaradásának. Jóval nehezebb megítélni azt, hogy
hosszabb távon milyen hatást fog gyakorolni a gazdasági növekedésre az, ha az
államháztartásból fedezett jóléti kiadások nem állnak vissza az ellátó rendszerek
fenntartásához megszokott és a felzárkózó országokban is elért szinthez.
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Összegzés
Az elemzés főbb megállapításai a következőkben foglalhatók össze:
1. A kiválasztott országok gazdasági felzárkózása jórészt csak egy-egy időben korlátozott
periódusra szorítkozik. Spanyolország az 1970-től kezdődő 27 év alatt mindössze öt százalékponttal jutott közelebb az EU átlagához. Egyedül Írország volt képes több mint egy
évtizedig kimagasló növekedési ütemet fenntartani. Az a tény, hogy a növekedési ütem
hosszút távon nem haladta meg az EU átlagos növekedését, még nem következik az,
hogy az EU csatlakozás ne jelentett volna húzóerőt a vizsgált gazdaságokra.
2. Mind a négy országban – elsősorban a jóléti szektorokban a munkaerő az EU átlagához
viszonyított alulértékelése miatt – a jóléti szolgáltatások vásárlóerő-paritáson jóval többet
érnek, mint az erre nemzeti valutában eszközölt ráfordítások. Írországban a legkisebb a
rés a nemzeti valutában és a vásárlóerő-paritáson mért értékelés között. Ellentmondani
látszik a vásárlóerő-paritás alapvető elméleti tételének, hogy a gazdasági fejlődéssel
nem csökken a rés a valutaárfolyam és a vásárlóerő-paritás között.
3. Magyarországon az államháztartás a bruttó hazai termék viszonylag magas hányadát
költi jóléti szolgáltatások, természetbeni juttatások finanszírozására. Vásárlóerő-paritáson
nézve ez kifejezetten kiugró értéket jelent. Ugyanakkor ez az összeg – az alacsony GDP
szint következtében nominálisan jóval elmarad a felzárkózó országok kiadásaitól, Írország esetén például egy főre vetítve kevesebb, mint a harmada.
4. A pénzügyi ellátásokat tekintve Magyarország sokkal rosszabb helyezést ér el. Így öszszességében, míg Írország az államháztartási összkiadások több mint felét jóléti célokra
fordítja, addig Magyarországon ez az arány csak 40 százalék körül alakul. Fajlagosan
ennél kevesebbet csak Görögország költ jóléti célokra.
5. A kilencvenes években mindegyik ország teljesítette a monetáris uniós tagság feltételét
jelentő fiskális konszolidációt. Úgy voltak képesek csökkenteni az államháztartási hiányt,
hogy közben folyamatosan emelték a jóléti kiadások a GDP-hez viszonyított arányát. A
költségvetési restrikciót elsősorban a közösségi fogyasztás és beruházás terhére valósították meg.
6. Nem sikerült bizonyítani azt az evidenciának tűnő hipotézist, hogy pozitív kapcsolat áll
fenn a gazdasági fejlődés és az államháztartás jóléti szolgáltatásainak reálérték növekedés között. Az egyidejű korrelációs kapcsolat hiánya Írország esetén azzal magyarázható, hogy a jóléti szolgáltatások szintjének radikális emelésére a nyolcvanas évek első felében került sor, megelőzve a gyors gazdasági fejlődés szakaszát.
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Függelék
1.13. táblázat
Egy főre jutó államháztartási fogyasztási kiadások, vásárlóerő-paritáson
Év
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997

Görögország
35
34
34
32
36
38
39
41
42
42
41
43
43
44
46
49
46
44
47
50
50
46
45
48
47
55
52
54

Írország
56
56
56
56
59
64
59
59
60
63
68
66
66
63
62
62
62
58
55
54
59
63
65
67
71
72
68
72

Portugália
44
42
44
44
45
41
39
40
39
39
41
42
42
40
40
41
41
42
46
50
52
59
59
62
64
65
68
72

EU átlaga=100
Magyarország

64
63
62
68
63
60
55
58

1.14. táblázat
A vásáróerő-paritás részárindexei

Portugália
Írország
Görögország

GDP
Közösségi fogyasztás
Természetbeni juttatás
GDP
Közösségi fogyasztás
Természetbeni juttatás
GDP
Közösségi fogyasztás
Természetbeni juttatás

1980
34,779
18,814
16,707
0,506
0,366
0,401
39,477
32,259
32,448
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1985
76,545
32,672
33,114
0,744
0,572
0,6
85,888
68,484
62,913

1990
103,325
63,613
60,687
0,689
0,553
0,523
140,365
115,233
86,661

Nemzeti valuta/USD
1993
1996
114,125 122,389
58,878
65,618
56,277
63,161
0,646
0,673
0,481
0,524
0,439
0,457
179,647 213,901
114,082 142,285
94,28 121,602

1.15. táblázat
Az államháztartásból finanszírozott egyéni és a közösségi fogyasztás részesedése a
GDP-ben (nominális értéken, a nemzeti valutában)
Írország
Portugália
Görögország

Közösségi fogyasztás
Egyéni fogyasztás
Közösségi fogyasztás
Egyéni fogyasztás
Közösségi fogyasztás
Egyéni fogyasztás

1980
12,2
3,2
9,5
3,3
12,2
2,2

1985
8,6
10,5
8,3
6,3
15,4
5,7

1990
7,2
8,9
6,5
10,2
15,2
5,6

1993
6,5
9,5
8,6
8,5
11,3
3,7

1996
5,3
8,8
8,7
9,7
10,8
3,5

1.16. táblázat
Az államháztartásból finanszírozott egyéni és a közösségi fogyasztás részesedése a
GDP százalékában (vásárlóerő- paritáson)
Írország
Portugália
Görögország

Közösségi fogyasztás
Egyéni fogyasztás
Közösségi fogyasztás
Egyéni fogyasztás
Közösségi fogyasztás
Egyéni fogyasztás

1980
16,8
4,1
17,5
6,8
15,0
2,7

1985
11,1
13,0
27,0
20,1
19,4
7,8

1990
9,0
11,7
10,6
17,4
18,5
9,0

1993
8,7
14,0
16,7
17,3
17,9
7,0

1996
6,8
13,0
16,2
18,3
16,3
6,2

Felhasznált adatforrások:
Government Finance Statistics Yearbook, 1999, IMF
National Accounts, Main aggregates 1960-1997, OECD
Reallocation, Aligning Political Prioritiesand Budgetary Funding, Case Studies,
21st Annual Meeting of Senior Budget Officials, OECD 2000
A bruttó hazai termék nemzetközi összehasonlítása, 1996, KSH 1999
Projecting PPPS to Form Time Series, OECD STD/NA(99)30
Revised Estimates for Public Services, 1998 Department of Finance, Government of
Ireland,1998
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2. Európai csatlakozás és az egészségügy
(Maróth Gáspár)

2.1. Az Unió politikájának áttekintése
Az egészségügy, az egészségügyi rendszer kialakítása, az egészségügyi ellátás megszervezése az Európai Unió országaiban alapvetően a tagállamok saját hatáskörében maradt. Ez a hatásköri megosztás tükrében azt jelenti, hogy az egyes országok nem ruházták át
az egészségügy szabályozására vonatkozó jogosultságukat a Közösségre. Mi az oka mégis
annak, hogy az Unió az utóbbi években egyre nyilvánvalóbban tért kíván nyerni magának e
szektor befolyásolásában is?
E kérdés megválaszolása inkább politikai érvek segítségével lehetséges, mint gazdaságiakkal. Az Európai Gazdasági Közösség létrehozása idején hamar egyértelművé vált, hogy
a Közösségben tömörülő országok politikai közösségét meg kell előznie egy jól működő
gazdasági közösségnek. Vagyis mindamellett hogy a Közösség végcélja, a finalité
politique, a politikai egységességet kívánja elérni, annak elengedhetetlen feltétele a gazdasági integráció. Ezt a gazdasági integrációt a Közösség fokozatosan valósította és mind a
mai napig valósítja meg, ami az alapvetően gazdasági megfontolásokon nyugvó négy szabadság elvének érvényesítésétől a monetáris unió létrehozásáig tartó folyamatot jelenti. Az
áruk, a tőke, a személyek, a szolgáltatások szabad mozgásának biztosítása alaptétel, ami a
közös piactól a belső piacokon keresztül az egységes európai piacig való átalakulást nemcsak önmagában teremtette meg, hanem azt egyidejűleg végig átjárták az aktuális közösségi/uniós politikai irányzatok is. Elég csak arra gondolni, hogy a négy szabadság mellett kialakult, azokhoz kötődő közösségi politikák gyakran inkább az egységes Európa legitimálását
szolgálták, mint kézzel fogható gazdasági célokat. Ilyennek tekinthetjük ugyanúgy a
maastrichti szerződésmódosítást követő, az amsterdami szerződésmódosításba torkolló időszakot is, amely alatt gyakran hangoztatott alapvető törekvés a II. és III. uniós pillérek alá tartózó kérdések egy részének közösségi hatáskörbe való áttételi kísérlete volt. Ezeket az eredetileg kormányközi együttműködés hatáskörében maradt kérdéseket - mint a közös kül-, és
biztonság politikát, valamint a bel-, és igazságügyi együttműködést – a Közösség időről időre
megpróbálja saját irányítása alá vonni, ezáltal is saját, gyakran kétséges legitimitását erősítve.
Mindezekre azért tartottam szükségesnek kitérni, mert az egészségügy alapvetően olyan
szektor, amelynek közösségi hatáskörbe emelése jogilag ugyan nem lenne indokolható, de
ugyanakkor az utóbbi időben a Közösség egyre erősebben próbál meg indirekt módon hatást
gyakorolni. Természetesen nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy maga a szektor rendkívül összetett. Hiszen itt találhatóak olyan területek is, ahol a Közösség saját hatáskörrel rendelkezik. Elég csak az áruk szabad mozgása alá tartozó gyógyszerek, vagy a gyógyszernek
nem minősülő gyógyhatású készítmények szabályozásra gondolni, valamint a tápszerekre
vonatkozó előírásokra utalni. Számos egészségre vonatkozó szabályozás található még környezetvédelmi, munkavédelmi, fogyasztóvédelmi és élelmiszerminőségi szabályokban. Így
például a Közösség első, az egészségügyet is érintő rendelkezései 1964-65–ben munkaegészségügyi rendelkezései voltak. Ma már ennek a folyamatnak eredményeként a társadalombiztosítási rendszerek arányosításában tapasztalható egységesítési kísérleteknek lehe25

tünk tanúi. Ugyanakkor fontos megemlíteni, hogy az Unió az egészségügyi ellátás strukturális kérdéseitől konzekvensen távol tartja magát.
Összességében megállapíthatjuk, hogy önmagában véve az egészségpolitika területén a
Közösségnek csak kiegészítő (complementary) szerepe van. Az egészségpolitikai programalkotásban kulcsfontosságúak az Európai Bizottság által indított közegészségügyi programok, mint az AIDS, a rák, a kábítószer megelőzési, és az egészség nevelési programok.
A Közösség elsősorban az egészségvédelem területén fogalmaz elvárásokat saját magával szemben. Már a Maastrichti Szerződés 3. cikkének o) pontja kimondta, hogy a közösségi politikák szerves része az egészségvédelmi követelmények érvényesítése. Ez az elvárás nem csupán a szigorú értelemben vett politikákra (policy) vonatkozik, hanem a Közösség valamennyi fellépésére, cselekvésére. Ehhez az előíráshoz képest előrelépést jelentett
az Amszterdami Szerződés 1997-ben beiktatott 125. cikke, amely előírja az emberi egészség lehető legmagasabb szintű védelmét. Mind a Közösség politikáinak és fellépéseinek
meghatározása esetében, mind pedig azok véghajtásánál biztosítani kell eme elv érvényesítését. Ami a közösségi intézkedések végrehajtását illeti, értelemszerűen az egészségvédelmi
követelmények a tagállamokat is kötik. Ugyanez az elvárás a csatlakozni kívánó országokkal
szemben is. Ezeknek a jelölt államoknak ugyanakkor fel kell már készülniük arra is, hogy a
Közösségi politikák jelenlegi tendenciái szerint a jövőben bizonyos területeket ki fognak
emelni, ahol az egészség védelmének követelménye kiemelten esik majd a latba (pl: fogyasztóvédelem)9. A Római Szerződés jelenleg is hatályos szövege nagy jelentőséget biztosít az emberi egészség védelmének. Elég csak arra utalni, hogy az áruk szabad mozgása
például korlátozható egy tagállam által, ha az indokoltan úgy ítéli meg, hogy a kérdéses termék káros az emberi egészségre.
Az egészségvédelem tehát alapvető elvárás a Közösségen belül. Nincsenek azonban
konkrét szabályok az egészségügyi ellátó rendszer struktúrájára nézve. Abból a felismerésből kiindulva, hogy a gyógyítás mind a mai napig inkább művészet, mint egzakt tudomány10,
a Közösség eddig tartózkodott minden komolyabb konkrét ajánlástól, ami az egészségügyi
ellátást érintette volna. Az eddigi dokumentumokból kiolvasható elvárások inkább csak politikaiak, úgy mint :
•

az emberi élet védelme,

•

az elérhető legmagasabb szintű egészségi állapot biztosítása,

•

az egyenlő elbírálás (equity),

•

az egyforma hozzáférés (access),

•

és a mindenkire kiterjedő egységes ellátás (szolidaritás).

A tagállamok 1992-ben egy tanácsi ajánlásban (fontos kiemelni, hogy ez nem kötelező
erejű jogforrás) megállapodtak a szociális védelem célkitűzései és politikái közelítésének közös elveiről.11 Fontos, hogy az ajánlás 1992-ben született, tehát már valamennyi általunk
vizsgált ország csatlakozása után. Az egészségügyre vonatkozóan ez az ajánlás előírja annak biztosítását, hogy valamely tagállamban lakó közösségi állampolgár lakóhelyén hozzájuthasson az egészségügyi ellátáshoz (access), illetve a betegség megelőzési lehetőségekhez (prevenció). Követelményként határozza meg továbbá az olyan magas szintű egészségügyi rendszer létrehozását, ami követi a népesség igényeit, megfelelő ellátást biztosít a kis9

Fourth report on the integration of health protection requirements in Community policies, 1999.

10

World Bank: Flagship Program, Modul I., 1999.

11

Council Recommendation of 27 July 1992.
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mamáknak, valamint a táppénzen lévőknek. Vagyis az eddig tagállami szinten érvényesülő
politikai elvekből egyet, az egyforma hozzáférést már közösségi szintre emel. Ugyanakkor
érdemes felfigyelni arra a nem mellékes körülményre, hogy még az Unión belül is korainak
tartják az egységes szintű ellátás (equity) számonkérését. Ezen utóbbi elv bevezetésének
előkészítéseként egyelőre csak mérhető népegészségügyi standardok betartását próbálja a
Közösség előírni.
2.1. táblázat
Az egészségügyi ellátórendszer által lefedezett állampolgárok százalékos arányainak
alakulása a vizsgált tagállamokban 1960-1996
EU-tagállam
Írország
Spanyolország
Portugália
Görögország
EU átlag

1960
85,0
50,0
18,0
30,0
75,0

1996
100,0
99,3
100,0
100,0
97,5

Forrás: OECD – Health Data, 1997

A fentebb már említett szolidaritás elvéből fakadó mindenkire kiterjedő egészségügyi
ellátást a tagállamok elsőként igyekeztek megszervezni. Ez tűnt a legegyszerűbben
megoldható kérdésnek, hiszen a kérdés könnyen mérhető paraméterrel rendelkezik. Amint
az a fenti táblázatból is jól látható ez az az általános politikai elv, amit ezidáig majdnem
maradéktalanul sikerült megvalósítani az Unión belül12 (2.1. táblázat).
Ezzel szemben az egyforma szintű hozzáférés terén mind a mai napig komoly lemaradás
tapasztalható szinte mindegyik tagállamban. Ezt bizonyítja a görög egészségpolitikai
programokban újra és újra visszatérő elem, amely a vidék és a város ellátásában mutatkozó
markáns különbségekre figyelmeztet, vagy a spanyol ellátórendszer azon sajátossága,
miszerint a városokban, ahol a lakosság harmada él, ott az orvosok kétharmada található. Az
egyenlő elbírálás az ellátás terén ezidáig nem jelentkezett olyan mértékű problémaként,
amint az várható lesz a közeljövőben. A személyek és áruk szabad mozgásának
lehetőségével együtt ugyanis országhatárokon átnyúló régiók alakultak ki. Ez az
egészségügyi szolgáltatások piacán belül is komoly átrendeződéseket eredményez, hiszen
ezentúl a másik tagállam területén igénybe vett szolgáltatás minőségi versenyhelyzetet is
okozhat, ami akár az alacsonyabb színvonalú ellátó struktúra összeomlását is
eredményezheti13. Ezt a folyamatot erősítendő a Közösség az egységesítő törekvését
kiterjesztette a finanszírozói oldalra is. Ezt szolgálta a „nem életbiztosítással kapcsolatos”
harmadik EU direktíva megjelenése, amely szerint bármelyik tagállamban bejegyzett
biztosító társaságnak, amely nem életbiztosítást köt, működési engedélyt kell adni az Unió
teljes területén. A direktíva hatálya ezáltal kiterjedt a baleset-, beteg-, és
egészségbiztosításra is. Ezáltal, bár a Közösség egyik tagján sem kéri számon az azonos
szintű egészségügyi ellátás biztosítását, titkon abban reménykedik, hogy a választás
szabadságának növelése végső soron a minőség egységesülését is okozni fogja.
A tagállamok azonban ezen ajánlásokon túl egészségügyi rendszerük finanszírozási elveit és szervezeti rendszerét saját maguk határozzák meg. Mivel e rendszerek már a csatla12

A majdnem az egyetlen kiugró példára, a holland rendszer 74.1 %-os lefedettségére utal. OECD Health Data

13

Ez történik a napokban a belga szülészeti központokkal is, ahonnan az utóbbi időben egyre többen veszik
igénybe a holland, és német társintézmények szolgáltatásait.
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kozás pillanatában is általában a különböző szükségleteknek megfelelően és az eltérő kultúrák függvényében nagy változatosságot mutattak (2.2. táblázat). A Közösség hosszú ideig
meg sem próbált ajánlásokat előírni, amelyekkel egységesíthette volna a tagállamok arculatát, vagy elszámolási rendszerét. Ezáltal változatlanul hatalmas különbségek találhatóak az
egyes országok között, ami eleve lehetetlenné teszi azt, hogy az Unió finanszírozási, vagy
ellátási strukturális kérdésekhez nyúljon (2.3. táblázat).
2.2. táblázat
Az egyes tagállamok finanszírozási százalék térképe csatlakozásuk idején
TársadalomÖnkéntes egészbiztosítás
ségbiztosítás
n,a,
n,a,
n,a,
Írország
19
59,3
4,8
Spanyolország
66
5,2
0,6
Portugália
33,7
25,4
Görögország
Forrás: London School of Economics (1999) and Hills (1995)
EU-tagállam

Adó

Felhasználói díj

Egyéb

n,a,
15,3
28,2
40,9

n,a,
1,6
-

2.3. táblázat
Az egyes tagállamok finanszírozási százaléktérképe a ‘90-es évek derekán
TársadalomÖnkéntes egészbiztosítás
ségbiztosítás
68.1
7,3
8,6
Írország
59.3
15,3
7
Spanyolország
55.2
6
1,4
Portugália
33.3
24,1
2,1
Görögország
Forrás: London School of Economics (1999) and Hills (1995)
EU-tagállam

Adó

Felhasználói díj

Egyéb

13,9
16,3
37,4
40,4

2,1
1,7
-

Mivel az egészségügyi kiadások minden állam esetében a költségvetés egyik
legbizonytalanabb alrendszerét jelentik, így az Unió bizonyos határértékek betartatásával
igyekszik az egyes tagállamokat indirekt módon hatékonyabb (efficiency) ellátórendszerek
létrehozására ösztönözni. A nemzetközi szakirodalom ajánlásai alapján is a költségvetési
kontroll az egyetlen hatásos módszer, amivel az egészségügyi ellátásokat ésszerű keretek
közé lehet szorítani.14 Ezáltal a nemrégiben létrejött Európai Monetáris Unió (EMU) is jó
alkalmat jelentett arra, hogy a Közösség egyre hangsúlyosabb költségvetési korlátokat írjon
elő a tagjai számára. Ezek az előírások alapvetően három területet érintenek:
•

a költségvetési sarokszámokat (makroökonomiai megszorítások)

•

az állam által támogatott jóléti rendszereket (kivéve az egészségügy)

•

az egészségügyi kiadásokat

A Közösség teljes prioritásként kezeli ezt a három kérdést, dacára annak, hogy ezek
érvényesülése, az egyik alapvető politikai elvvel, az állampolgárok számára biztosítandó
legmagasabb szintű egészségi állapottal állnak éles érdekellentétben. Az elmúlt 30 évben
ugyanis az egészségügyi ellátások iránti kereslet az Unió országain belül nagyobb ütemben
növekszik, mint ahogy azt a nemzeti jövedelem növekedése lehetővé tenné.

14

Abel-Smith, B.: Cost Contaiment and New Priorities in Health Care. Aldeshot: Avebury, 1992.
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2.4. táblázat
Az egyes tagállamok nemzeti jövedelmének és egészségügyi kiadásainak növekedése,
az előző időszak százalékában
1980-84
GDP
EÜ
EU tagállam
2,42
-1,79
Írország
1,27
1,45
Spanyolország
0,42
-1,28
Portugália
0,90
4,54
Görögország
Forrás: OECD – Health Data, 1997

1985-89
GDP
EÜ
3,62
-2,07
4,68
10,05
5,30
8,69
2,39
4,83

1990-94
GDP
EÜ
3,98
2,87
0,96
3,84
0,7
6,46
1,1
0,56

Erre a helyzetre próbált az Európai Monetáris Unió mindenki által kötelezően teljesítendő
feltételeket kidolgozni. Habár általánosan elfogadott, hogy a tagállamok jelentékeny
csoportja még ma sem felel meg ezeknek, a maastricht-i konvergencia kritériumként ismertté
vált elemeknek, az újonnan csatlakozni szándékozóknak számolni kell azzal a ténnyel, hogy
velük szemben a Közösség nem lesz ilyen elnéző.
A maastricht-i konvergencia kritériumok három területet érintenek:
•

infláció

•

költségvetési deficit

•

kamat

Az utóbbi évek kutatásainak az eredménye, hogy az egészségügyi kiadások nemzeti jövedelemtől, és ezáltal a költségvetéstől való függése túlbecsült. Azokban sokkal inkább szerepet játszik az ágazat technológiai fejlettsége, a kórházi kezelések időtartama, a várható
élettartam, valamint a munkabérek növekedése. Így dacára a Közösség elmúlt évtizedes,
költségvetési korlátokat felállító politikájának, az egészségügyi kiadások terén egyelőre
semmiféle konvergenciát nem lehet felfedezni a különböző tagállamok között. Arra némi előzetes jeleket csak a tisztán adó alapú finanszírozással rendelkező országok között láthatunk.15
2.5. táblázat
Az egyes tagállamok egészségügyi fejkvótájának alakulása USD vásárlóerő paritáson
EU-tagállam
Írország
Spanyolország
Portugália
Görögország
EU átlag
Forrás: OECD – Health Data, 1997

1990
748
813
616
389
1142

1996
923
1131
1077
748
1472

A Közösségben tehát összefoglalás képpen azt mondhatjuk, hogy egyelőre nem létezik írott jog (acquis communautaire) az egészségügyi rendszerek megszervezésére, mégis elvárás a jelenleg csatlakozó országokkal szemben, hogy a valamennyi tagállam egész15

Mossialos, E., Le Grand, J.: Health Care and Cost Containment in the European Union, Ashgate, 1999.
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ségügyi rendszerének közös elemeit16 a csatlakozni kívánó országok „átvegyék”. Ezek az
elemek:
•
•
•
•
•
•

a szolidaritás (bevételi és kockázati szolidaritás),
a minőség,
a költséghatékonyság,
az egyenlő hozzáférés,
pénzügyi felelősség a finanszírozás és az elosztás terén,
és a decentralizáció, az önszerveződés erősítése.

Írott jog hiányában bármiféle rendszer-specifikus elem létrehozásának a követelménye
ambivalens, de mégis alapvető elvárás az EU részéről. Fontos még egyszer felhívni a
figyelmet arra a tényre, hogy ezek az attribútumok az elmúlt tíz év termékei, és nem
feltétlenül jelentkeztek még elvárásként a vizsgált országok csatlakozásának idején, hiszen a
Közösség csak az utóbbi években „merészkedik” az egészségügy területére.
A most csatlakozni szándékozó országok azonban már teljesen más kihívásoknak
vannak kitéve, mint egykor az általunk vizsgált országok. Az Európai Bizottság 1997-es
jelentése a csatlakozni kívánó országokról, az AGENDA 2ooo részeként azt a megállapítást
tette, hogy Ciprus és Szlovénia kivételével valamennyi csatlakozni kívánó országban jelentős
elmaradások tapasztalhatók az egészségügyi rendszerben az EU tagállamokhoz képest17.
Egyre nagyobb elvárás ezen országokkal szemben a rendszer hatékonyságának
megteremtése. Ennek része a közelmúltban kialakított, új, drágább, de hatékonyabb
technológiák alkalmazása18. Újabb keletű elvárás a csatlakozni kívánó országokkal szemben
a polgárok aktivizálása, önszerveződésük elősegítése az egészségügy területén19.
A fentiekből világosan kitűnik, hogy a Közösség jelenleg még tartózkodik mindennemű
írásos kötelezettség megfogalmazásától, ami az egyes országok egészségügyi rendszere
számára gyakorlati útmutatást, kritériumokat tartalmazna. Az eddigi állásfoglalások leginkább
politikai jellegűek, általános érvényű keretszabályokról szólnak. Az ellátórendszer számára
szánt eddig kimondatlan gyakorlati útmutatásokat egyelőre a költséghatékonyság és a közegészségügyi, valamint minőségi standardok ollójának szűkítésével, indirekt módon próbálják rákényszeríteni a tagállamokra. Ezért ez a munka az egészségpolitikai mozgásokra koncentrál, hiszen itt érhetőek leginkább tetten a közösségi létből fakadó kötelezettségek és ráhatások az egészségügy területén. Az alábbiakban egyenként elemezzük végig, hogy a különböző direkt és indirekt beavatkozási kísérleteknek megfelelően az általunk vizsgált négy
ország milyen programalkotási módosításokkal (policy reform) próbál megoldást találni. Az
írás terjedelme miatt nem bocsátkoztam a részletes közgazdaságtani elemzésekbe, hanem
az OECD és Világbanki tanulmányok összegzése nyomán próbáltam bemutatni az egyes
tagállamok indítékait egészségpolitikájuk kialakítása nyomán. Elöljáróban a vizsgált országokkal kapcsolatban mindenképp meg kell jegyezni, hogy az Unión belül ezen tagállamok alkotják az egészségügyre négy legkevesebbet költő állam csoportját. Elemzésük így nemcsak
azáltal lesz érdekes, hogy több kérdésben is igen nagy hasonlóságot mutatnak Magyarországgal, hanem azért is, mert egészségügyi rendszerüket tekintve nagyjából ugyanazokkal
16

Fontos megemlíteni, hogy itt már nem csak politikai elvekről van szó.

17

Ki kell azonban hangsúlyozni, hogy ezen jelentések olyan egyedi, az adott országok adatgyűjtési sajátosságait
tükröző számsorokra épülnek, ami rendkívül szubjektívvé teszi a végső megállapításokat.

18

Mossialos, E., Le Grand, J.: Health Care and Cost Containment in the European Union, Ashgate, 1999.

19

The World Bank: A Health Sector Strategy for the Europe and Central Asia Region, Washington, 1998.
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az adottságokkal indultak. Előrevetítve a végkövetkeztetést annyit megállapíthatunk, hogy
dacára nagyban hasonló sajátosságaiknak mára teljesen eltérő színvonalú egészségügyet
biztosítanak az állampolgáraik számára.

2.2. Írország
Az ír egészségügyi rendszernek a szívét a Nemzeti Egészségügyi Szolgálat alkotja. Ez a
szervezet az, amelyik biztosítja a mindenkire kiterjedő egészségügyi ellátást az országban.
Maga az ellátás a portugál és a görög példához hasonlóan a magán és az állami tulajdon
keverékéből épül fel. Az Egészségügyi Minisztériumnak itt is egyre inkább a tervező és a
koordinatív szerepe érvényesül, amely tevékenységét, az irányítása alatt álló nyolc regionális
tanács munkáján keresztül fejti ki. A tanácsok összetétele helyi képviselőkből, valamint a
szakma és a központi kormányzat delegáltjaiból áll.
A lakosság alacsony jövedelmű, kisebb része (37%) teljesen ingyenesen juthat hozzá
minden szolgáltatáshoz, míg a maradék kétharmadnak bizonyos esetben fizetni kell azokért.
A co-payment ezen formája ellen, a fizetésre kötelezettek mintegy fele kiegészítő, önkéntes
biztosítással fedezi le magát.
Az elmúlt években napvilágot látott tanulmányok arról számolnak be, hogy becslések
szerint az ellátás teljes költségeinek mintegy 80%-át fedezi az állam. A maradék 20%
finanszírozása fele-fele részben oszlik el a kiegészítő, önkéntes biztosító, és az
állampolgárok között. A kormány a kiadásait nagyobb részben az általános adók terhére
fedezi, amit 1.25%-os egészségügyi hozzájárulás egészít ki. Ez utóbbi az egészségügyi
szektor költségvetésének 5%-át teszi ki.
A 90-es évek során az 1000 lakosra jutó 1.5 orvossal Írország a tagállamok közül az
egyik legalacsonyabb szintet foglalta el. Az orvosok közül a családorvosok többnyire
magánvállalkozók voltak, míg a szakorvosok az állam szolgálatában álltak inkább. Egyszerre
voltak ugyanakkor jelen a közkórházak, a nem profit orientált és a profit orientált magán
intézmények. A profitorientált ellátást szolgáló ágyak aránya 9%-ot tesz ki a teljes
rendszeren belül.
1994-ben új nemzeti egészségügyi akciótervet kellett kidolgozni. Ennek szükségességét
a már fentebb említett „nem életbiztosítással kapcsolatos” harmadik EU direktíva
megjelenése jelentette. Mivel a direktíva hatálya kiterjedt a baleset-, beteg-, és
egészségbiztosításra is, Írország válaszlépésként elrendelte a területén működő
egészségbiztosítókra általánosan érvényes kritériumokat, mint a:
•
•
•
•

minimum haszon
kockázat kiegyenlítés
szabad belépés
egyebek.

A továbbiakban az állam a biztosítási piacon birtokolt „monopol” pozíciójának feladása
mellett célul tűzte ki, hogy a VHI továbbra is az ország piacvezető egészségbiztosítója
legyen, ezáltal is garantálva az addigi minőségi szintet.
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2.3. Spanyolország
Spanyolországban elsőként az 1986-os Nemzeti Egészségügyi Terv próbálta meg rendezni az addigi kusza állapotokat. Ennek során megszüntették a párhuzamos ellátórendszeri
struktúrákat, növelték a koordinációt az egyes egészségügyi egységek között, és egységesítették a költségvetési fejezeteit az ágazatnak20. Az addig súlytalan alapellátó hálózatot, és a
prevenciót kiemelt kérdésként kezelték. Ekkor ismerték el az egészségügyi ellátáshoz való
jogot, és a Nemzeti Egészségügyi Szolgálat megalapításával elkezdték annak kiterjesztését
mindenki számára. Ugyanakkor komoly egyenlőségi és hozzáférési aggályokat vet fel az a
tény, hogy továbbra is az egészségügyi alkalmazottak 64%-a dolgozik városban, holott az
ország népességének csak mintegy harmada él itt. Különösen nagy ez a koncentráció a fogorvosok, fizioterapeuták, és a nővérek eloszlásának tekintetében. Az igazságosabb elosztást
a 17 független, regionális egészségügyi önkormányzat hivatott biztosítani. Ezen egységek
felelnek elsősorban az ellátás szervezéséért. Finanszírozói felelőssége ugyanakkor csak
hatnak van. Ezek az ország lakosságának 58%-t fedik le. A többiek költségeinek a fedezése
a madridi Nemzeti Egészségügyi Intézet (INSALUD) közvetlen hatásköre. Mindenki kötelező
jelleggel egy háziorvos, vagy házi gyermekorvoshoz tartozik, akit csak nagyon szigorú szabályok alapján válthat. Ezen orvosok beutalójával vehetik csak igénybe a betegek a szakellátói hálózatot.
Az egészségügyi ellátó rendszert Spanyolországban adó és társadalombiztosítási járulék
kombinációjából finanszírozzák. A lakosság 95%-nak ez teljeskörű ellátást biztosít. A költségek 80%-nak a fedezete esik a közkiadások terhére, míg a maradék 20% a lakosság közvetlen hozzájárulása. Az egészségügyi költségspirál megjelenése következtében azonban 1982
óta a kiadásaik megháromszorozódtak, és jelenleg is egészségüggyel kapcsolatban ez jelenti a legkomolyabb kihívást az ország számára.
A csatlakozás óta eltelt időszakról Spanyolország esetében elmondhatjuk, hogy egészségügyi rendszere döntő változásokon ment keresztül. Ez érintette mind finanszírozási,
mind szervezési-vezetési kérdéseket. Továbbá szintén lényeges eleme a változásoknak a
társadalombiztosítási rendszer kiterjesztése. Az ország előtt álló további kihívások az egészségügy terén a következőek:
•

a biztosítási rendszer további kiterjesztése a lakosság teljes egészére,

•

a decentralizáció befeljezése a maradék 10 önálló régióban, ahol még nincs teljeskörű
felelősség az egészségügyi költségek kezelése terén,

•

olyan pénzügyi modell bevezetése, ami minden esetleges hiány kezelésének a
felelősségét a helyi egészségügyi ellátást szervezők hatáskörébe utalja,

•

az Egészségügyi Minisztérium koordináló és szabályozó szerepének erősítése,
kihangsúlyozása,

•

a rendszer elfogadottságának az erősítése a bürokratikus akadályok lebontása és a jobb
orvos-beteg kapcsolat kialakítása árán, a várakozási időt csökkentő ösztönző rendszer
kidolgozása,

•

további elképzelések szerint a helyi képviselőknek nagyobb beleszólási jogot
biztosítanának a regionális egészségügyi ellátás szervezése során, ezzel is erősítve a
decentralizációt.

20

Az eredetileg négy egymástól finanszírozásilag is teljesen elkülönült ellátórendszeri hálózat pénzügyi alapjait
és felügyeletét koncentrálták
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Mint minden más európai országban, itt is egyre erősödő nyomás tapasztalható a Közösség részéről a nagyobb hatékonyság irányába. Erre a kihívásra Spanyolország a következő
válaszokat próbálja meg adni:
•

a felelősség és a kockázatviselés decentralizációja

•

az egészségügyi ellátók önállóságának (döntési szabadságának) növelése

•

a hatékony forrás allokáció (járóbeteg-ellátás erősítése)

2.4. Portugália
Dacára az alapos és kiterjedt változásoknak, amik az egészségügyet érintették, a
portugál rendszer még napjainkban is számos kihívással néz szembe az egyenlőség, a
hatékonyság, és a minőségi ellátás terén. Habár a Nemzeti Egészségügyi Szolgálat már
1979 során létrejött, és ezáltal az ország megteremtette a mindenkire kiterjedő, és
ingyenesen igénybevehető ellátó rendszert, az egyenlőséget, és az azonos szintű
hozzáférést mégsem sikerült biztosítani. Ennek okai leginkább a területi
egyenlőtlenségekből, és a kiegészítő magánbiztosítás megjelenéséből fakadtak. A
regionálisan eltérő emberi és anyagi forrásoknak köszönhetően az egyenlő hozzáférés
problémáját mind a mai napig nem sikerült megoldani.
Ugyanakkor az átfogó OECD tanulmányok szerint a közösségi tagállamok közül
Portugáliában a legmagasabb a hálapénz szintje. Még ha ez a becslés nem is tekinthető
teljesen egzaktnak, akkor is meg kell állapítani, hogy az egyes állampolgárok tekintélyes
részét állják közvetlenül az egészségügyi költségeiknek. Azokban az országokban azonban,
ahol a kiadások ilyen mértékben terhelik a szolgáltatást igénybe vevőket tapasztalat szerint
az egyenlőséggel kapcsolatos elvárások súlyos csorbát szenvednek. Habár a co-payment
alóli mentességet néhány szegény és egyéb veszélyeztetett csoport esetében bevezették,
ez egyúttal a gyakorlatban az esélyeiket is csökkentette a minőségi szolgáltatások
igénybevételének kapcsán.
A többszintű biztosítási rendszer, ami Portugáliában létezik számos egyéb hatékonysági
problémának is a forrása, mint például a szolgáltatások kettőzöttsége, a teljeskörű költség
kontroll hiánya, valamint bizonyos egészségügyi alrendszerek meghatározatlan szintű
támogatása21. Ezen hiányosságok kiküszöbölésének érdekében igyekeznek ezekben az
években az egységes betegnyilvántartó rendszert, és a “beteg-kártyát” bevezetni. Ez
reményeik szerint elősegíti majd a jobb szervezést (koordinációt), valamint információ
áramlást.
Amint a legtöbb európai országnak, úgy Portugáliának is szembe kell néznie a
rohamosan növekvő gyógyszerárakkal. Ez ebben az esetben azonban nemcsak a gyártókkal
történő konfliktust jelenti, hanem a gyógyszerészekkel szembenit is, akik szintén a
magasabb ár fenntartásában érdekeltek. A gyógyszerpiac jellemzői esetükben:
•

az orvosok kontroll nélküli, szabad rendelési joga

•

az erélytelen árkontroll a piac felett

•

és a gyógyszerészek monopol helyzete.

21

Ez néhány felülről nem bezárt kasszát jelent, a mindenkire kiterjedő általános biztosítási rendszer keretén belül.
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A kormány válaszul negatív ösztönző rendszerek bevezetésével akarja a gyógyszerészeket és az orvosokat ellenérdekeltté tenni a drágább gyógyszer szétosztásában. Ugyanakkor
állandó felméréseket folytatnak az orvosi szokásokról, amikkel eredményesebben lehet befolyásolni az olcsóbb gyógyszer, illetve technika alkalmazása iránti hajlandóságukat. Továbbá
a kormány az erélytelen ár kontroll mechanizmusai miatt inkább igyekszik a felhasználható
gyógyszer mennyiségét meghatározni.
További komoly hatékonysági problémája a Portugál egészségügyi rendszernek, az állam
által fizetett, valamint magánorvosi hálózatnak a kombinációja. Ezáltal gyakori jelenséggé
vált, hogy az állam által fizetett orvos legtöbbször átirányítja betegeit a magán praxisába,
amit gyakran a hivatalos munkaidejének a rovására folytat.

2.5. Görögország
Az 1983-as görög egészségügyi reformnak kulcseleme volt az egyenlőség megteremtése
az ellátásban. Ennek előkészítéseként itt is felállították a Nemzeti Egészségügyi Szolgálatot,
ami a mindenkire kiterjedő szolidáris rendszert, valamint az egész ország területén az
azonos hozzáférést hivatott biztosítani. Ennek során felállították a vidéki egészségügyi
centrumok hálózatát, valamint az oktató kórházak rendszerét, amelyek a várostól távol eső
településeken is a városéval azonos minőségű ellátást nyújthatnak. Habár a vidéki
egészségügyi központok a minőség terén nem teljesítették a velük szemben megfogalmazott
elvárásokat, mégis jó alapot szolgáltattak arra, hogy a későbbiekben erre a rendszerre
épülve a teljes országot behálózó alapellátás felépülhetett.
Az elmúlt években a görög egészségügyi reform új irányt vett. Ezúttal már sokkal
hangsúlyosabb módon került előtérbe a hatékonyság, az egészségnyereség, és az ellátás
minőségének a kérdése. Különösen gyenge pontja a görög egészségügyi rendszernek a
hatékonyság kérdése. Ezen a ponton számos hasonlóságot mutat a Portugál rendszerrel,
miszerint a legfőbb problémáit:
•
•
•
•
•
•

a többszintű finanszírozás
a családorvosi rendszer hiánya
a szakmai kontroll mechanizmusok hiánya
a nyílt végű támogatási alapok
valamint a magán és állami ellátó rendszer szabályozatlan, kevert jelenléte
okozzák.

A közegészségügy mint szakág hagyományosan gyenge jelenléte a tagállamban az
egészségnyereségi szempontok figyelmen kívül hagyását eredményezte a mindenkori
tervezések során. Hasonlóan elkerülte a figyelmet az eddigi tervezések során az ellátás
minőségének, valamint a szabad orvos választás biztosítása. Így az 1992-es reform során
már a hatékonyság és minőség megteremtésének kérdése került előtérbe. Habár az
egészségnyereségi szempontokról nyíltan a továbbiakban sem esett szó, az
egészségmegőrzés és a közegészségügy hangsúlyosabbá válása mindenképp ezen irányba
történő elmozdulást mutat.
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Összegzés
Mivel a korábbiak alapján világosan kiderül, hogy a Közösség egyelőre nem rendelkezik
hatásos eszközökkel ahhoz, hogy akár indirekt módon is befolyásolni tudja az egyes tagállamok egészségügyi ellátórendszerének a struktúráját, ezért azok egészségpolitikai célkitűzései is rendkívül nagy változatosságot mutatnak. Ezen programok közti hasonlóság sem az
Unió egységesítő törekvésének, vagy központi fellépésének tudható be, hanem sokkal inkább annak, hogy a mögöttes tudomány szerepét betöltő egészség-gazdaságtan rendkívül
fiatal, az elmúlt évtizedekben felfutó ágazat. A különböző programok közötti hasonlóság sokkal inkább magyarázható ezen terület divatos elméleteivel.
Az általunk vizsgált országok, valamint az Európai Unió politikai törekvésének az ismeretében a következő megállapításokat vonhatjuk le:
•

A Közösség direkt módon az egészségügyi ellátás struktúrális, írányítási kérdéseibe nem
avatkozik be,

•

ugyanakkor elképzeléseit minőségi standardok, valamint a költségvetési keretek szigorú
előírásával igyekszik indirekt módon a tagállamokra erőltetni.

•

Ez a politikai irányultság még elemeiben sem nagyon létezett az eddigi csatlakozások
alkalmával, így a vizsgált országok egészségügyi rendszerének kihatásairól nem
vonhatunk le releváns következtetéseket a magyar helyzetre nézve,

•

hiszen a jövőben csatlakozók számára az egészségügy várhatóan az egyik lényeges
kérdés lesz, ami új elemként jelenik meg a csatlakozási kritériumok között22.

•

A vizsgált tagállamok egészségügyi ellátásának színvonala, valamint annak az elmúlt
években befutott pályája sokkal inkább életmódbeli igényszintjük növekedésének,
valamint az ország politikai stabilitásának az indikátora. Uniós tagságuknak igazolható
befolyását egyértelműen megállapítani nem lehet.

22

Az Európai Parlament Magyarországról készült 2000. október 4.-i a következőket állapítja meg: „A Parlament
úgy ítéli meg, hogy fel kell gyorsítani az egészségügyi szektor átalakítását.” Bár a parlament jelentése nem
olyan horderejő, mint a Bizottságé, 4-6 héttel korábbi megjelenése miatt azonban mindenképp komoly ráhatása
van arra, valamint egyben megállapításainak előhírnöke is.
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3. Az oktatás a felzárkózó országokban
(Lannert Judit)

Ma – elsősorban a még az Európai Unióhoz nem csatlakozott országok esetében – különösen fontosnak látszik, hogy a már csatlakozott országok tapasztalatainak tanulmányozása
révén valamilyen képet kapjunk arról, hogy a sikeres felzárkózás mögött milyen tényezők
munkáltak. Ez a kérdés nem is olyan egyszerű, hiszen magát a felzárkózás sikerességét is
nehéz definiálni. Leginkább a makrogazdasági mutatók (GDP növekedési rátája, munkanélküliségi ráta, infláció) kedvező alakulását tekintik manapság a siker zálogának. Ezért még
bonyolultabb a kérdés, amennyiben egy kevéssé mérhető területen, mint az oktatás, próbáljuk megvizsgálni a sikeresség mögött álló tényezőket. Itt még kevésbé lehet számszerűen
beszélni a sikerességről. Leginkább akkor beszélhetünk sikeres csatlakozásról, illetve felzárkózásról, amennyiben a kiszemelt indikátorok az európai átlagot megközelítik. Az oktatás
esetében ezek az indikátorok leginkább a beiskolázási arányok, a lakosság iskolázottságának alakulása, és gyakran a munkanélküliségi ráta alakulását is az oktatás egyfajta indikátorának tekintik. Még kevésbé tűnik megválaszolhatónak azonban az, hogy bizonyos mutatók
javulása mennyire tudható be a csatlakozás tényének, illetve mennyire a globális tendenciáknak. Vajon a gazdasági sikerek mögött – mint gyakran feltételezik – valóban ott áll az oktatás maga, vagy nem. Ezen kérdések megválaszolását nagyban nehezíti az is, hogy gyakran
nem állnak megfelelő idősoros adatok a rendelkezésünkre.
E fejezet első részében az EU és az oktatás kapcsolatát vizsgáljuk. Utána négy országot
(Írország, Görögország, Spanyolország, Portugália) elemzünk abból a szempontból, hogy
vajon a csatlakozás hatott-e és hogyan az oktatási rendszerükre, és vajon a sikeresség, illetve sikertelenség mögött milyen tényezők munkálhattak. A négy ország különböző időpontokban csatlakozott az Unióhoz, de közös bennük, hogy valamennyire a perifériára szorultak
annak idején, Spanyolország, Portugália és Görögország esetében valamilyen diktatúra is
szerepet játszott ebben, és ezért viszonylag elmaradott országoknak voltak tekinthetők az
alapító országokhoz képest. Alacsony egy főre eső GDP, viszonylag magas arányú munkanélküliség (különösen Spanyolország esetén), a népesség alacsony iskolázottsága (különösen Portugália esetén), a szakképzés és felnőtt képzés viszonylagos elmaradottsága jellemezte/jellemzi ezeket az országokat.

3.1. Az EU és az oktatás23
Az oktatással kapcsolatos acquis communautaire-nek részét alkotják azok az általánosabb uniós jogi normák is, amelyek a munkaerő szabad áramlásával vagy az egyenlő elbírálással kapcsolatosak, és amelyek vonatkoznak a más tagállamokból érkezett munkavállalók
gyermekeinek az iskoláztatására. Ugyanígy a közoktatási EU programok elindulása óta a
közoktatásra is vonatkozik, hogy a tagállamoknak olyan jogi környezetet kell teremteniük,
amely lehetővé teszi intézményeik számára azt, hogy azok bekapcsolódhassanak a programokba. Ide sorolhatók az Európai Bíróságnak azok a döntései is, amelyek szintén általános
23

Ez a rész alapvetően Halász Gábor: Az oktatás és az európai integráció című tanulmányának megállapításain
alapszik.
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szabályokat alkalmaznak az oktatás területére, ez által az oktatás területén is gazdagítják az
acquis communautaire-t
Az oktatási acquis communautaire egyik meghatározó elemét alkotják a közösségi programok. E programokban ugyanis olyan közösen elfogadott célok és eszközök öltenek testet,
amelyek megfogalmazása a közösségi építés eredményének tekinthető, és amelyre további
közösségi építmények emelhetők.
A tágan értelmezett acquis communautaire részeként szokták nyilvántartani a közösségi
politikát24 megfogalmazó hivatalos dokumentumokat. Ez utóbbi kategóriába tartoznak az ún.
Fehér Könyvek, amelyek a hivatalos közösségi politikát fejezik ki.
Az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó 1957-es Római Szerződés s egyértelműen
a gazdasági oldalra korlátozta a közösségi építkezést. Ezért is érthető, hogy a szerződésben
oktatásról csak annyiban esik szó, amennyiben az közvetlenül kapcsolódik a gazdasághoz,
azaz a munkaerő képzésének és szabad áramlásának a kérdéséhez. Közös kompetenciák
ezért egyedül a szakképzés területén fogalmazódtak meg, míg az oktatás egésze
megkérdőjelezhetetlen módon nemzeti ügy maradt.
Az Európai Unióról szóló, 1992-ben aláirt Szerződés az Unió oktatással kapcsolatos
szerepében alapvető fordulatot eredményezett. A Szerződés ugyanis egy új paragrafussal
bővült, amely az általános képzés területén is közösségi kompetenciát fogalmazott meg.
Lényegében ez a szerződés teremtette meg a jogalapját annak, hogy az Unió 1995-től
kezdve az általánosan művelő oktatást, ezen belül az alap- és középfokú oktatást, illetve a
nem szakképző jellegű felsőoktatást is bevonja azokba az uniós programokba, amelyek
korábban csak a szakképzésre és korlátozottabb mértékben a felsőoktatásra terjedtek ki.
A 126 cikkely első bekezdése a következőt fogalmazza meg: „A Közösség hozzájárul a
minőségi oktatás fejlődéséhez oly módon, hogy bátorítja a Tagállamok közötti
együttműködést és, ha szükséges, támogatja és kiegészíti cselekvésüket, teljes mértékben
tiszteletben tartva a Tagállamok felelősségét a tanítás tartalmát, oktatási rendszerük
szervezetét, illetve kulturális és nyelvi sokféleségüket.” A 126. cikkely második bekezdése
tételesen felsorolja azt, hogy melyek azok a konkrét oktatási területek, amelyeken Uniós
cselekvés történhet. Ezek a következők: (a) „az európai dimenzió fejlesztése az oktatásban,
különösen a tagállamok nyelveinek tanítása és terjesztése révén”, (b) „a hallgatók és oktatók
mobilitásának a bátorítása, egyebek mellett a végzettségek és a tanulmányi időszakok
iskolai elismerésének a bátorításával”, (c) „az oktatási intézmények közötti kooperáció
elősegítése”, (d) „tagállamok oktatási rendszereire jellemző közös témákkal kapcsolatos
információk és tapasztalatok cseréjének a fejlesztése”, (e) „a távoktatás fejlesztése”. Arról,
hogy ez kimerítő felsorolásnak tekinthető-e vagy pedig csupán továbbiakkal kiegészíthető
példáknak, vita folyik.
A 127. cikkely első bekezdése olyan „szakképzési politika implementálására” hatalmazza
fel a Közösséget, amely támogatja és kiegészíti a tagországok cselekvését, tiszteletben tartva a felelősségüket a tanítás tartalmát, oktatási rendszerük szervezetét, illetve kulturális és
nyelvi sokféleségüket illetően. Ez a cikkely is tételesen felsorolja azokat a konkrét területeket, amelyeken Uniós cselekvés történhet. Második bekezdése szerint ezek a következők:
(a) „a kezdő és folyamatos szakmai képzés fejlesztése a munkaerőpiaci integrálódás és
reintegrálódás elősegítése érdekében”, (b) a szakképzésbe való belépés megkönnyítése és
24

Noha az oktatás területén a kényszerítő jogszabályok hiányában nem beszélhetünk közösségi politikáról
ugyanolyan értelemben, mint ahogy például közösségi versenypolitikáról vagy agrárpolitikáról beszélünk, mégis
jogos a közösségi politika fogalmának a használata, hiszen léteznek egyértelműen meghatározható közösségi
prioritások és ezekhez költségvetési eszközök is társulnak.
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az oktatók és tanulók, különösen a fiatalok mobilitásának az elősegítése”, (c) az oktatásiképzés intézmények és a vállalatok közötti képzési együttműködés elősegítése”, (d) „a tagállamok képzési rendszereire jellemző közös témákban az információk és tapasztalatok cseréjének a fejlesztése”.
Fontos hangsúlyozni, hogy a Maastrichti Szerződés oktatással foglalkozó mindkét
cikkelye explicit módon tiltja az Unió számára azt, hogy a tagállamok oktatási rendszereinek
harmonizálására törekedjen. A Szerződés értelmében az EU akciók az oktatás területén
továbbra is csak kiegészítik és támogatják azt, amit a tagállamok egyébként csinálnak. A
közösségi szerepre az oktatás területén hangsúlyozottan jellemző a szubszidiaritás elvének
a követése: az Unió akkor jogosult cselekedni, ha olyan kérdésről van szó, amelyben a
maguk kezdeményezéséből a tagállamok nem vagy nem eléggé hatékonyan cselekednének,
illetve ahol az uniós cselekvés un. „hozzáadott értéket” hoz létre.
Az oktatás világában zajló fejlődési folyamatok, különösen (a) a szakképzés, a
felnőttoktatás és a magánoktatás súlyának a növekedése, (b) a nem hagyományos oktatási
formák, így a távoktatás vagy a nyitott tanulás (open and distance learning) terjedése (c) a
tankönyv, taneszköz és programpiac bővülése és a copyright kérdések ezzel járó
felértékelődése, (d) a modern információs technológiák oktatásügyi felhasználása vagy (e) a
fizetett szakértők növekvő szerepe a értékelési, ellenőrzési és akreditációs folyamatokban
mind eleve olyan az irányba tolják el az oktatásügyi viszonyokat, ami kedvez annak, hogy a
gazdasági jellegű közösségi jog az oktatás területén is érvényesüljön.
A különböző dokumentumok és a közösségi programok elemzése alapján három
alapvető közösségi oktatási prioritást azonosíthatunk, amelyek fontossági sorrendben a
következők: (a) a versenyképesség és az innovációs képesség erősítése, (b) a társadalmi
kohézió fenntartása, és – újabban egyre inkább – (c) az európai polgár nevelése.
A versenyképességgel kapcsolatos aggodalmak, különösen a távol-keleti dinamikus
gazdaságokkal és Észak-Amerikával való összehasonlításban, az uniós építkezés egyik
meghatározó motívumát alkotják, gyakran ezek az aggodalmak azok, amelyek újabb és
újabb lökést adnak ennek az építkezésnek. Azok az elemzések, amelyek Európának a
versenyképesség területén megfigyelhető lemaradása okait próbálják feltárni, illetve a jövőre
vonatkozó javaslatok, egyéb tényezők mellett általában nagy súlyt helyeznek az emberi
tényezőre, ezen belül különösen a vállalatok megújulási képességeire. Általánosan jellemző
az a meggyőződés, hogy az európai vállalatok és általában az Unió gazdaságának a
versenyképessége nagymértékben múlik a munkaerő felkészültségén, rugalmasságán és
kreativitásán, s hogy ezek olyan tényezők, amelyek az oktatás révén befolyásolhatók, ezért
különösen erős hangsúlyt kap az oktatás és a gazdaság közötti kapcsolatok erősítése,
valamint az oktatáspolitikának a foglalkoztatáspolitikához való hozzákapcsolása. Emellett
nagy figyelmet kapnak a gazdaságnak a modern információs technológia alkalmazásával és
a kooperatív kapcsolatokra épülő munkavégzéssel kapcsolatos igényei. Az oktatás
fejlesztésének a témája a leggyakrabban az innovációs potenciál fejlesztésének a témájához
kapcsolódik hozzá.
Az Unió a csatlakozni készülő országok oktatási rendszereit is mindenekelőtt abból a
szempontból értékeli, hogy azok milyen mértékben járulnak hozzá a közösség egésze és a
belépő ország versenyképességének és innovációs potenciáljának az erősödéséhez. Ebből
a szempontból figyelemre méltó, hogy a csatlakozó országokról készült uniós értékelésben
az oktatás az „Innováció” alfejezeten belül jelenik meg olyan alfejezetek között, mint az
„információs társadalom”, a „tudományos és műszaki fejlesztés” vagy a „telekommunikáció”.
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A második legfontosabb, az oktatással kapcsolatos politikát meghatározó uniós célkitűzés a társadalmi kohézió fenntartása. Az Unió politikai vezetőire jellemző az a meggyőződés,
hogy a hosszabb ideje meglévő és a belátható jövőben jelentősen nem csökkenthető tömeges munkanélküliség és a növekvő társadalmi kettészakadás felboríthatja a társadalmi stabilitást és veszélybe sodorhatja a versenyképességet is. Emellett az Uniós politikai térben
meghatározó befolyása van szociális célokat követő mozgalmaknak, az aktív szociális gondoskodást közfeladatnak tekintő politikai megközelítéseknek. Ehhez párosul az a meggyőződés, hogy az oktatás meghatározó szerepet játszhat a társadalmi kohézió fenntartásában.
Különösen nagy figyelem irányul azokra a társadalmi és tanulói csoportokra, amelyeket a
leginkább fenyeget az iskolai kudarc és a lemorzsolódás vagy a társadalmi kirekesztés veszélye.
A mai uniós oktatási gondolkodásban a versenyképesség és a társadalmi kohézió két
célja sajátos módon erősíti egymást. Noha a tapasztalat általában azt mutatja, hogy az oktatáspolitikában e két cél egymással ütközni szokott, az uniós megközelítésben ezek ma inkább találkoznak egymással. Emögött egy olyan felismerés áll, amely a munkaerő-piaci folyamatoknak és a munkanélküliség felszámolgatóságának az elemzéseiből született meg s
amely éppúgy megfogalmazódik az OECD által néhány éve befejezett nagyhatású Job
study-ban, mint az EU politikáját nagymértékben meghatározó „Növekedés, versenyképesség és foglalkoztatás” c. 1993-as Fehér Könyvében. Ezek szerint a gazdasági növekedés,
szemben a korábbiakkal, önmagában ma már nem vezet a munkanélküliség csökkenéséhez.
Ez csak akkor érhető el, ha a növekedés mellett a társadalmi és munkaerő-piaci alkalmazkodást segítő egyéb mechanizmusok is hatnak, amelyek nagy része az oktatás és különösen
a felnőttek oktatása által hozható működésbe. Ezért történik meg a felnőttoktatás és az ún.
élethosszig tartó tanulás, illetve az ezt támogató oktatási formák (pl. nyitott és távoktatás)
rendkívüli felértékelődése.
A csatlakozni kívánó országok oktatási rendszereinek a közösségi értékelésében várhatóan meghatározó szempont lesz az, vajon e rendszerek milyen mértékben képesek elősegíteni a társadalmi kohézió fenntartását, a leszakadó és a társadalomból való tartós kizáródással fenyegetett csoportok re-integrálását.
Az Unió oktatáspolitikája az oktatás területén a nyolcvanas évek második felétől kezdve
elsősorban un. közösségi programokban ölt testet. Ezek sajátossága az, hogy meghatározott, témákban pályázati lehetőséget és anyagi támogatást biztosítanak a tagállamok olyan
intézményei vagy egyéb olyan szereplői számára, amelyek saját elhatározásukból az uniós
célokkal egybeeső tevékenységeket akarnak folytatni. A közösségi programok az unió oktatásügyi építkezésének legfontosabb formáját jelentik, ezek elemzése ezért különös figyelmet
érdemel.
A kilencvenes évek közepén a korábbi oktatási programokat két nagy programba, az általános képzéshez kapcsolódókat a Socrates, a szakképzéshez kapcsolódókat pedig a Leonardo da Vinci programba vonták össze. Az 1995 és 1999 közötti időszakra az Európai Tanács a Socrates programra 850 millió a Leonardo programra pedig 620 millió ECU-t szavazott meg. A közösség egész költségvetéséhez képest ezek az összegek sem magasak.
A közösségi célok megvalósításának a finanszírozásában meghatározó szerepet játszanak az un. Strukturális Alapok, amelyekből – meghatározott Uniós prioritásoknak megfelelően – a tagországokban fejlesztési projekteket finanszíroznak. Viszonylag kevéssé feltárt az a
kérdés, hogy a strukturális alapokból finanszírozott fejlesztéseken belül milyen mértékben jelenhet meg az oktatás és a képzés fejlesztése. E kérdés ugyanakkor kiemelten nagy jelentőségű, hiszen az Unióban a Strukturális Alapok alkotják a legjelentősebb fejlesztési erőforrást.
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A Strukturális Alapokból a nyolcvanas és kilencvenes évtizedben hatféle fejlesztési cél finanszírozása történhetett: (1) fejletlen régiók fejlődésének és strukturális alkalmazkodásának
a támogatása; (2) ipari hanyatlásnak kitett régiók újraélesztés; (3) hosszú távú munkanélküliség leküzdése, jobb lehetőségek teremtése fiatalok számára, a munkaerőpiacról kiszorulók
reintegrálása; (4) a munkavállalók alkalmazkodásának megkönnyítése az ipari változásokhoz és termelési rendszerek fejlődéséhez; (5/a) termelési, feldolgozási és marketing struktúrák modernizálása a mezőgazdaságban, erdőgazdaságban, halászatban és vízgazdálkodásban; (5/b) vidéki területek fejlődésének az elősegítése és 1995 óta (6) a skandináv országok északi területeinek a fejlesztése. Az alapok tervezett költségvetése 1999-ben 29 milliárd ECU. A Strukturális alapokat az Európai Unióról szóló Szerződés megkötését követően
egy új alappal, az un. Kohéziós Alappal egészítették ki, amelynek célja a tagállamok közötti
gazdasági és szociális kohézió előmozdítása. Ez az alap a környezetvédelem és a közlekedés területén támogatja a felzárkózást segítő fejlesztéseket azokban a tagországokban, ahol
a GDP kevesebb, mint a közösségi átlag 90%-a. Ennek az alapnak a tervezett költségvetése
1999-re 2,6 milliárd ECU, aminek 52-58%-át Spanyolország kapja. Az e céloknak megfelelő
fejlesztési projektek, amint már utaltunk erre, tartalmazhatnak az oktatással és képzéssel
kapcsolatos komponenseket is.
A Strukturális Alapokból az Unió a fenti célkitűzésekkel harmonizáló nemzeti fejlesztési
programokat támogat. Annak, hogy egy tagország, illetve a tagország egy-egy régiója e támogatásokból részesüljön két alapvető feltétele van: az egyik az, hogy az adott régió megfeleljen a céloknak megfelelő követelményeknek (pl. az 1. célkitűzés esetében GDP-ja a nem
ehet magasabb, mint a közösségi átlag 75%-a), a másik pedig az, hogy legyenek az uniós
célokkal harmonizáló nemzeti fejlesztési programjai. Annak pedig, hogy az oktatás és képzés, illetve tágabban az emberi erőforrások fejlesztése milyen mértékben épül bele a Strukturális Alapokból támogatott nemzeti fejlesztési programokba, az a feltétele, hogy e területek
fejlesztése nemzeti és különösen regionális szinten is prioritás legyen, és hogy ennek megfelelően nemzeti szinten is legyen törekvés arra, hogy a fejlesztési programokban e terület is
megjelenjen.
Komolyabb fejlesztési forrásokhoz az oktatás elsősorban az olyan átfogó infrastrukturális
vagy területi fejlesztési programok keretein belül juthat hozzá, amelyek az EU strukturális
alapjaiból kapnak támogatást. Ennek a lehetősége megvan, hiszen a regionális fejlesztést
támogató EU alapokat, mint korábban említettük, az emberi erőforrások fejlesztésére is fel
lehet használni, illetve a jövőben ez a strukturális alapok egyik nagy pillére lesz. Az Agenda
2000 c. dokumentumból egyértelműen kiderül, hogy az EU számít arra, hogy az újonnan belépő országok a strukturális alapokból nyerhető forrásokat egyebek mellett oktatási és képzési rendszerük modernizálására is igénye fogják venni.
A strukturális alapokból történő fejlesztések döntő részben a közép és felsőfokú szakképzést és a felnőtt munkaerő átképzését érintik, de lehet pénzt fordítani az iskolás korú fiatalokat érintő programokra is. Elsősorban olyan programokra, amelyek a hátrányos helyzetű, leszakadó csoportokat, etnikai kisebbségeket és egyéb társadalmi re-integrációt igénylő ifjúsági csoportokat érintenek. Az ilyen EU forrásokból való részesedés alapvető feltétele az,
hogy legyenek olyan regionális fejlesztési projektek, amelyek megfelelnek az EU támogatási
kritériumainak, s hogy ezeknek a projekteknek legyenek oktatási komponensei. Ez azt feltételezi, hogy az oktatásnak azok az intézményi körei, amelyek elvileg megfelelnek az EU támogatási kritériumoknak – ilyenek a már említett társadalmi re-integrációt támogató programokat megvalósító intézményi körök – bekapcsolódjanak a regionális tervezés folyamatába.
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3.2. Európai folyamatok az oktatást érintő területeken és az
oktatásban
A következő részekben négy ország az oktatás területét érintő indikátorait vizsgáljuk
meg. Jól látható, hogy bizonyos folyamatok mindegyik országban lezajlottak a csatlakozás
időpontjától függetlenül, bizonyos folyamatok elindulása néha az adott ország esetében a
csatlakozás időpontjához közel esik, néha nem. Mindenképpen nehéz lineáris kapcsolatot
felfedezni az általános tendenciák és a csatlakozás időpontja között. A világgazdasági helyzet és az adott ország belső karaktere egyaránt befolyásolja, hogy bizonyos tendenciák milyen ütemben érvényesülnek.

A népesség elöregedése

A demográfiai tendenciák alapvetően befolyásolják az oktatásban lezajló folyamatokat.
Európa népessége a hatvanas évek óta öregszik, a születési szám kifejezetten lecsökkent a
legfiatalabb népesség esetében, ami arra utal, hogy az elöregedési folyamat felgyorsult (lásd
3.1. ábra).
3.1. ábra
A különböző fiatal korcsoportok számának változása az Eu-ban, 1975-1997
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Forrás: Eurostat, Key Data …, 2000

Míg az Unió országaiban a harminc évnél fiatalabbak aránya 46% volt 1975-ben, addig
ez az arány 1997-re 38%-ra csökkent. A fiatal népesség aránya viszonylag hasonló az európai országokban, de a legnagyobb arányú fiatal népességgel Írország rendelkezik, míg Görögország ilyen irányú adatai alatta maradnak az Unió átlagának (lásd 3.2. ábra). Az elöregedés folyamata különösen érzékenyen érinti azokat az országokat, ahol a népesség iskolázottsága viszonylag alacsony, hiszen így az össznépesség iskolázottságának területén – ha-
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csak nem emelik dinamikusan a fiatalok képzettségét az oktatáson és a munkaerő képzettségét a munkaerőpiaci képzéseken keresztül – még nagyobb lesz a lemaradás.

3.2. ábra
Korcsoportok aránya néhány országban, 1997
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A népesség iskolázottsága emelkedik

1997-ben az Unió országaiban a 20-29 éveseknek csak mintegy 31%-a nem rendelkezett
legalább középfokú végzettséggel, míg az 50-59 évesek körében ez az arány 53% volt. Különösen nagy a generációk iskolázottsága közötti különbség ott, ahol az iskolázottság szintje
általában alacsony volt (mint Spanyolországban és Portugáliában). Írország és Görögország
esetében a fiatalok iskolázottsága igen dinamikusan emelkedett, míg Portugáliában ez a folyamat kevésbé tűnik erőteljesnek (lásd 3.1. táblázat).
3.1. táblázat
Azok aránya, akiknek nincs legalább középfokú végzettsége, korcsoportonként, 1997, %
EU
Görögország
20-29
31
26
30-39
35
40
40-49
42
54
50-59
53
71
Forrás: Eurostat, Key Data…, 2000

Spanyolország
39
56
71
84

Írország
27
40
56
66

Portugália
55
71
79
87

Az Európai Unióban a 22 éveseknek 71%-a rendelkezett legalább felsőfokú végzettséggel 1997-ben, a legmagasabb arányokat a finnek és a svédek produkálták (90% fölött), míg
Portugália a legalacsonyabbat (lásd 3.3. ábra).
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3.3. ábra
Azon 22 évesek aránya, akik legalább felsőközépfokú végzettséget szereztek, 1997
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Munkanélküliség

A munkanélküliségi ráták trendje az európai országokban az elmúlt évtizedben hasonlóan
alakult. A nyolcvanas évek második felében csökkent, majd emelkedett. 1995-től úgy tűnik a
helyzet stabilizálódott. Leginkább a 15-24 éves korosztályt érintette a munkanélküliség, itt a
munkanélküliségi ráta Spanyolországban jóval magasabb, mint az Eu átlag, Görögországban, kicsit magasabb, míg Portugáliában alatta marad annak (lásd Függelék). Írországban
kissé az európai tendenciáktól eltérően alakultak a mutatók, míg 1987-ben még inkább magasan, a spanyolországihoz hasonlóan alakultak a munkanélküliségi ráták, addig 1997-re sikerült az alacsonyabb szintű európai átlagot megközelíteni.
Általában igaz, hogy minél képzettebb valaki, annál kisebb az esélye annak, hogy munkanélkülivé váljon. Mindazonáltal Görögországban és Portugáliában az iskolázatlan fiatalok
munkanélküliségi rátája alacsonyabb, mint a középfokú végzettséget szerzetteké (lásd 3.2.
táblázat). Ennek magyarázatát sokan abban vélik megtalálni, hogy ezekben az országokban
a kis méretű vállalkozások aránya viszonylag magas, és itt az elhelyezkedés leginkább személyes ismeretség alapján történik.
3.2. táblázat
A 25-59 évesek munkanélküliségi rátája iskolai végzettség szerint, 1997, %
EU
ISCED 0-2 (alapfok)
12,5
ISCED 3 (középfok)
8,8
ISCED 5-7 (felsőfok)
5,8
Forrás: Eurostat, Key Data…, 2000
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6,8
9,1
5,7
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Spanyolország
19,9
17,6
13,6

Írország
15
6,6
3,5

Portugália
6,3
6,5
2,4

3.3. A középfok és felsőfok

Növekvő beiskolázási arányok az alap- és középfokon

Az alap és középfokon a beiskolázás aránya a nyolcvanas évek elején még igencsak
alacsony volt Portugáliában, viszont másfél évtized alatt sikerült lehoznia a lemaradását, és
elérte a spanyolországi – eleve is magasabb – színvonalat. Általában megfigyelhető, hogy
folyamatosan növekedett a beiskolázás aránya, egyedül Görögország esetében tapasztalni
bizonyos megtorpanást a kilencvenes évtized közepére (lásd 3.4. ábra).

3.4. ábra
Beiskolázási arányok az alap és középfokon
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Forrás: Statistical Yearbook, UNESCO

Növekvő beiskolázási arányok a felsőfokon

A felsőoktatásban résztvevők növekedése általános jelenség a fejlett országokban. Az
alap-, és középfokhoz hasonlóan a felsőfok esetén is a nyolcvanas évek elején a legmagasabb beiskolázási arányokat a vizsgált országok közül Spanyolország esetében tapasztaljuk,
míg Portugália esetén a legalacsonyabbat. A kilencvenes évtized közepére mindegyik országban növekedtek a beiskolázási arányok a felsőfokon, s habár ez a növekedés Portugália
esetében volt a legdinamikusabb és megközelíti a többi ország beiskolázási arányait, de a
nyolcvanas évek elejei rangsor változatlan maradt (lásd 3.5. ábra).
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3.5. ábra
Beiskolázási arányok a felsőfokon
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Forrás: Statistical Yearbook, UNESCO

Az ezer lakosra jutó hallgatók számát illetően hasonlóan dinamikus növekedés figyelhető
meg az adott időszakban, Spanyolország ezt az arányt megduplázta, Portugália pedig megtriplázta. Mindazonáltal a négy ország közötti kezdeti különbségek csak kissé halványultak el
(lásd 3.6. ábra).
3.6. ábra
Ezer lakosra jutó hallgatók száma
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A szakképző és általánosan képző programok aránya a felső középfokon

Az Európai Unió országaiban általában a felsőközépfokon több tanuló tanul szakképzésben mint általános képzésben. Kivételt képez Írország, Portugália, Görögország és Spanyolország, ahol a tanulóknak több mint a kétharmada általánosan képző programokon tanul
(lásd 3.7. ábra). A közösségi programok így 1989 és 1999 között erőteljesen szorgalmazták
a szakképzés erősödését ezekben az országokban.
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3.7. ábra
Az általános és a szakképző programokon résztvevő diákok aránya a felső középfokon, 1996/97
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Felsőoktatás

Európaszerte 12 millió hallgató tanul a felsőoktatásban, ez az összes tanulónak mintegy
15%-át teszi ki. Ez az arány Spanyolországban és Görögországban magasabb (18%), Portugáliában ugyanennyi, míg Írországban alacsonyabb (13%). Csak összehasonlításul Magyarországon, mint a többi közép-európai országban ez az arány jóval alacsonyabb, 9%.
A felsőoktatásban résztvevő hallgatók száma 1975 óta dinamikusan nő. Az elmúlt húsz
évben az Unióban mintegy megkétszereződött a számuk. Az adott időszakban a legnagyobb
növekedést Portugália mutatta, a hallgatók száma megnégyszereződött, míg Írországban,
Görögországban és Spanyolországban a növekedés mintegy háromszoros volt (lásd 3.8. ábra). Különösen 1990-től dinamikus ez a folyamat, és ebben talán az európai közösség megnyíló forrásai is szerepet játszanak.
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3.8. ábra
A hallgatók számának alakulása, 1975/76=100
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Forrás: Eurostat, Key Data…, 2000

A felsőoktatási beiskolázási arányok minden kocsoportban nőttek 1985 és 1994 között, a
viszonylag rövidebb kurzusok miatt Görögország és Írország esetében a 18-21 éves korosztály beiskolázási aránya igen magas, viszont az idősebb korosztályok esetén már jóval alacsonyabb (lásd 3.3. táblázat).
3.3. táblázat
Nettó beiskolázási arányok a felsőoktatásban korcsoportonként, 1985-1994
18-21
1985
15,2
5,8
14,9

18-21
1990
20,3
..
21,2

18-21
1994
Írország
30,5
Portugália
19,3
Spanyolország
25,4
Görögország
36,7
Forrás: Education at a Glance, OECD

22-25
1985
2,8
5,4
10,6

22-25
1990
4,3
..
13,5

22-25
1994
7,9
13,4
17,5
10,1

26-29
1985
..
2,3
4

26-29
1990
..
..
4,5

26-29
1994
2,4
4,8
6,2
2,2

A kilencvenes évtizedben igen dinamikusan emelkedtek a hallgatói létszámok. Ebben jóval nagyobb szerepet játszott a felsőoktatás nyitottabbá válása, mint maga a létszámváltozás. A legdinamikusabb növekedés Portugáliában zajlott le (lásd 3.4. táblázat). Igaz viszont,
hogy a bennmaradási ráta itt viszonylag alacsony (49%), a lemorzsolódási ráta pedig igen
magas (51%). Írország esetében ezek az arányok jóval kedvezőbbek, 77% és 23%. A portugál magas lemorzsolódási ráta betudható annak is, hogy aránytalanul több a hagyományos,
hosszabb idejű egyetemi képzés, mint a rövid idejű, piacorientáltabb képzés. Másrészt arra
is figyelmeztet, hogy ilyen nagyfokú expanzió, amilyen a portugál felsőoktatásban tapasztalható, valószínűleg nem menedzselhető csak magas lemorzsolódási rátával.
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3.4. táblázat
Beiskolázási arányok változása a felsőfokon, 1997 (1990=100)
Összes
változás
Görögország
..
Írország
158
Portugália
268
Spanyolország
144
Magyarország
205
OECD átlag
149
Forrás: Education at a Glance, OECD

Létszámváltozás
miatt
..
109
105
101
112
101

Beiskolázási arány
változás miatt
..
146
257
144
182
149

A felsőoktatásért Görögországban nem kell fizetni, Írországban, Portugáliában és Spanyolországban van valamilyen tandíj. A támogatási rendszer 1997/98-tól nagyjából hasonló
az unió országaiban, de míg ez egyszerre jelenthet hitelt, illetve ösztöndíjat, a vizsgálatunk
tárgyát képező négy országban csak ösztöndíj létezik. A hallgatói hitelrendszer bevezetése,
akárcsak nálunk, állandó napirenden van. Görögországban 1991-ben bevezették a hitelrendszert, de 1995-ben megszüntették. Spanyolországban 1996-ban vezettek be hallgatói
hiteleket kísérleti jelleggel, Portugália pedig szintén kialakított egy államilag támogatott hallgatói hitelrendszert, de nem vezették még be.
Az Unió országaiban igen színes a kép a felsőoktatási tanulmányok hosszát illetően. Görögországban és Írországban a rövid kurzusok az elterjedtebbek, a részvételi arány a 18 és
23 éves kor között magas. A fiatalabb generációk iskolázottságának növekedése igen dinamikus volt Görögországban és Spanyolországban, míg Portugáliában nem annyira (lásd 3.5.
táblázat).
3.5. táblázat
A felsőfokú végzettségűek aránya korcsoportonként néhány országban, 1997, %
EU
Görögország
30-34
22
23
35-39
21
20
40-44
21
18
45-49
19
15
50-54
17
11
55-59
14
9
Forrás: Eurostat, Key Data…, 2000

Spanyolország
26
22
18
15
12
9

Írország
28
25
22
17
15
13

Portugália
14
13
12
11
9
8

A hallgatók aránya a vizsgált országokban a humán- és társadalomtudományok terén
1980 és 1988 között általában csökkent, míg növekedett a reáltudományokat illetve a műszaki tudományokat tanulók aránya (lásd 3.9. ábra).
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3.9. ábra
Hallgatók aránya területenként, 1980 és 1988
100%
90%
Szállítás, mezőgazdaság, egyéb

80%
70%

Múszaki

60%

Természettudomány, orvos

50%
40%

Tömegkommunikáció,
szolgáltatás, háztartástan

30%

Jog, társadalomtudomány,
business

20%

Humán, tanárképzés, művészet

10%
0%
Görögország
1980

Írország
1988

Spanyolország
1980

Forrás: Statistical Yearbook, UNESCO Évkönyv

Az Unióban felsőfokon végzettek mintegy 30%-a valamilyen társadalomtudományt tanult.
Portugáliában (akárcsak Magyarországon) még ennél is nagyobb azoknak az aránya, akik
valamilyen humán szakon végeztek. Ez is utalhat a még inkább hagyományosabb, kevésbé
modern egyetemi struktúrára. Írországban az európai átlagnál többen végeznek természettudományi szakon, illetve műszaki területen, míg Spanyolországban a jogi végzettséget
szerzők aránya magasabb, mint az európai átlag (lásd 3.10. ábra).
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3.10. ábra
A felsőoktatásban végzettek aránya szakok szerint, 1996/97
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Forrás: Eurostat, Key Data…, 2000

Idegen nyelv, informatika

A középfokon minden tanuló tanul legalább egy idegen nyelvet. Ez általában kötelező, kivétel Írország, ahol ez opcionális. A tanult idegen nyelvek átlagos száma 1,4 az unióban, ennél magasabb az arány Görögország esetében (1,5), míg alacsonyabb Portugália és Írország esetében (1,0).
Az ICT (information and communication technology) az esetek többségében már az alsó
középfokon része a tananyagnak. Németország volt az első, aki a hetvenes évek végén bevezette. Görögországban a nyolcvanas évek elején tették a tananyag részévé, de Írországban csak 1998-tól.

Az oktatásra fordított kiadások, fajlagosok

Az összes oktatási kiadás a GNP százalékában a nyolcvanas évek eleje óta a legmagasabb Írország esetében, míg a legalacsonyabb Görögország esetében. A legnagyobb arányban Spanyolországban növekedett ez az arány (lásd 3.11. ábra).
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3.11. ábra
Összes oktatási kiadás a GNP százalékában
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Forrás: Statistical Yearbook, UNESCO

A kiadások GDP-hez vetített aránya is azt mutatja, hogy az általunk kiszemelt négy ország közül arányosan Írország költött a legtöbbet az oktatásra, habár a kilencvenes évek
elejére ez az arány kissé lecsökkent (lásd 3.6. táblázat). A többi ország esetében általában
megfigyelhető egy folyamatos növekedés a hetvenes évek óta eltelt két évtized során.25
3.6. táblázat
Az összes közösségi oktatási kiadás a GDP-hez viszonyítva, 1970-1993
1970
1975
Görögország
2,8
3,4
Írország
6,2
6,5
Portugália
..
3,3
Spanyolország
..
..
Forrás: Education at a Glance, OECD

1980
3,2
6,4
3,7
..

1985
4
6
4
3,6

1990
..
5
4,3
4,4

1993
3,5
5,6
5,4
4,7

Az ún. fajlagosokat tekintve a görögországi nagyarányú felsőoktatási expanzió miatt az
OECD átlagnál jóval kedvezőtlenebb arány alakult ki, míg a középfokon éppen fordított a
helyzet (lásd 3.7. táblázat).

25

Ezek az adatok nem tartalmazzák a magánszféra hozzájárulását az oktatáshoz, ennek figyelembe vétele módosítaná a képet, Görögország esetében egész biztosan magasabb arány adódna.
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3.7. táblázat
Az egy tanárra jutó diákok aránya, 1998
Görögország
Írország
Portugália
Spanyolország
Magyarország
OECD átlag
Forrás: Education at a Glance, OECD
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..
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..
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A továbbiakban a négy országot vizsgáljuk aszerint, hogy milyen reformokat vezettek be
az oktatás terén26 az adott időszakban, és a közösségi pénzeket hogyan használták fel az
oktatás terén.

3.4. Írország

Reformok és az oktatási rendszer

Írországban a hatvanas évektől kezdve intenzív reformok folynak az oktatás terén. Az
azóta eltelt idő alatt az általános iskolák mintegy harmadát bezárták, de a maradék iskolákat
magas színvonalon szerelték fel. Az egy pedagógusra jutó diákok arányát is sikerült a
hetvenes évek elejei 34 főről 23 főre csökkenteni. Írország az oktatás és képzés terén
hathatósan használta az uniós forrásokat. 1967-től a középfokú oktatás is ingyenes – ezt
elősegítette a nagy ütemű gazdasági fejlődés is – új iskolákat, posztszekunder
intézményeket
alapítottak.
1963
és
1986
között
a
beiskolázási
arányok
megháromszorozódtak (Education at a Glance, OECD, 1996).
Az oktatás 6-15 éves korig kötelező, 1998-tól 16 éves korig, és egy hatéves alap és egy
három éves alsóközépfokú szakaszra bomlik. Az alapfokú iskolák zömükben egyházi iskolák.
Habár az iskolaköteles kor 6 éves kortól kezdődik, a négyéveseknek már mintegy a fele, és
szinte minden ötéves benn van a rendszerben. A középfokú képzés 12 éves korban
kezdődik. Ez egy hároméves alsó és egy két vagy hároméves felső szakaszból áll. Az alsó
szakasz után 1994-től lehetőség van egy ún. átmeneti évre, amely felkészít a felső
szakaszra.
A középiskolák (idejár a diákok mintegy 60%-a) zöme magániskola, általában valamilyen
egyházi irányítás alatt állnak. A szakképző iskolák (idejár a diákok 26%-a) a Szakképző
Bizottságok felügyelete alatt állnak. A közösségi iskolák (idejár a diákok 14%-a) államilag
finanszírozottak. Jelenleg egyik törekvésük, hogy az oktatás és a gazdaság közötti
kapcsolatot szorosabbá tegyék. Ennek érdekében bővíteni akarják a szakképzést, és emelni
annak színvonalát. 2000-re szeretnék elérni, hogy a 16-18 évesek mintegy 90%-a vegyen
részt a felsőközépfokú képzésben (1970-ben 33%, 1995-ben 77% volt ez az arány).
26

Az iskolaszerkezetek ábráját angolul lásd a Függelékben.
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Azoknak a fiataloknak, akik képzettség nélkül kerülnek ki az iskolarendszerből, létrehoztak egy kétéves alternatív programot (YOUTHREACH), amely egy második esélyt jelent a
15-18 évesek számára, hogy elismert végzettséghez jussanak. Ezt a programot részben az
ESF-böl (European Social Fund) is finanszírozzák (Eurydice, 2000).
A felsőoktatásba belépők száma dinamikusan növekedett az elmúlt évtizedekben.
1965/99-ban számuk 20700 fő volt, 1994/95-re 96 700 főre emelkedett. 1995-ben az
„érettségizett”-eknek mintegy fele iratkozott be valamilyen felsőoktatási intézménybe. A
felsőoktatási intézmények egy része egyetem, más része főiskola, tanárképző intézmény
(ezek zöme magán, de államilag is finanszírozott) és vannak egyéb teljesen magánpénzből
finanszírozott intézmények (az intézmények 40%-a).
Az állam állja az oktatási költségek mintegy 90%-át, szinte teljes egészében ebből a
forrásból fizetik a pedagógusokat. 1996-tól az államilag is támogatott alapozó felsőoktatási
kurzusokon eltörölték a tandíjakat.
1997-ben az országgyűlés létrehozta a Tudományos és Technológiai Oktatási Alapot,
amelynek célja, hogy a technológiai oktatást minden szinten fejlessze. A főbb kitűzések,
hogy a felsőoktatásban modernizálják az infrastruktúrát, új területeket hozzanak létre
valamint a gazdasági növekedést segítő innovációkat elősegítsék. Szintén 1997-ben
indították el a Schools IT 2000 kezdeményezést, amelynek célja, hogy minden iskolát
rákössenek az Internetre, három éven belül mintegy 60 ezer számítógép kerüljön az
iskolákba és hogy létrehozzanak egy speciális iskolai internethálózatot (Scoilnet).

Közösségi támogatások

1988-ban az egy főre eső GDP az uniós átlag 64%-át tette ki. 1984-88 között a
makroökonómiai mutatók rosszabbak voltak mint az európai átlag. A munkanélküliségi ráta a
második legmagasabb volt. Ezek a jelenségek egyaránt fakadtak az infrastruktúra
gyengeségéből, a lakosság alacsonyabb iskolai végzettségéből, a nagyarányú
adósságállományból. Az a tény, hogy az ír népesség a legfiatalabb az Unió országai közül,
valamint a képzési programok kapacitási problémái, a munkaerő képzésének elégtelensége
és a munkanélküliség mind odavezetett, hogy az emberi erőforrásba való befektetés
központi tényezővé vált. Habár sokan vannak a felsőoktatásban, de még mindig a
pályakezdők mintegy 20%-a nem rendelkezik megfelelő iskolai végzettséggel. A viszonylag
alacsony aktivitási ráta is arra utal, hogy a humán erőforrások nincsenek eléggé kihasználva.
A CSF27 támogatások első szakaszában éppen ezért sokat fektettek az oktatásba és az első
szakképzésbe. Az ESF támogatások legnagyobb kedvezményezettje az Oktatási
Minisztérium volt. Az első program szakaszában mintegy 500 ezer ember vett részt
különböző kurzusokon. A képzéseken részt vett fiatalok nagyobb eséllyel tudtak
elhelyezkedni. Az első közösségi program ideje alatt (1989-1994) viszont a legnagyobb GDP
növekedési ütemet produkálta Írország (5%), és az egyéb mutatók is igen kedvezően alakultak.

27

A Közösségi Támogatási Keretprogram (Community Support Framework – CSF) egy olyan dokumentum,
amelyet a Bizottság és a tagország ír alá, és amely a strukturális alapoknak az adott tagországban való
felhasználásának a részletes programja. A CSF tulajdonképpen az ötéves időszakra szóló, az általános célokat
megfogalmazó Nemzeti Fejlesztési Terv (National Development Plan – NDP) operacionalizálását jelenti. A
brüsszeli Bizottság ugyanis az operacionalizálás mélységét és egyben az időbeni elkészítést tekintve is
háromszintű nemzeti tervezést követel meg: amelyen belül a legfelső szint az NDP, ezt követi a CSF, majd az
un. Végrehajtási Program (Operational Program – OP).
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A második programszakasz elsősorban a programok minőségi javítását célozta meg. Az
ESF-ből befolyt pénzek mintegy 42%-át költik oktatásra és szakképzésre (The impact …,
1997).
Írország tehát azok közé az országok közé tartozik, amelyek az elmúlt években nagyon
sokat költöttek oktatási és képzési rendszerük fejlesztésére és kiemelkedően sikeresek voltak abban, hogy ebbe jelentős EU forrásokat is bevonjanak. Írország Portugália mellett az
EU-nak az a tagországa, amely a strukturális alapokból a legtöbbet fordítja az emberi erőforrások fejlesztésére, és ahol ezen belül viszonylag sok pénzt fordítanak a munkaerőpiachoz
nem egészen közvetlenül kapcsolódó, az alapellátáshoz kötődő oktatásfejlesztésre is. Ennek
a gazdasági fejlődésre gyakorolt hatása Írországban jól kimutatható. A bámulatosan gyors ír
gazdasági fellendülés mögött – ami miatt néha „kelta tigris”-ként emlegetik az országot –, ott
van az emberi erőforrásokba való intenzív beruházás (Halász/2, 1998).
A CSF szerint Írországban az 1994 és 1999 közötti 5 éves időszakban 1994-es árakon a
magánszektor beruházásait nem számítva összesen 7 955 millió ECU-t (a továbbiakban
MECU) fordítanak fejlesztésre, amiből 5 620 millió (az összes nemzeti fejlesztés 70%-a) a
strukturális alapokból származik. A teljes fejlesztési összeget négy cél között osztják fel: (1)
a termelő szektor fejlesztése, (2) a gazdasági infrastruktúra fejlesztése, (3) az emberi
erőforrások fejlesztése és (4) városi és falusi helyi fejlesztések.
Az összes nemzeti fejlesztésből a tervek szerint 2 362 MECU-t (30%) fordítanak emberi
erőforrások fejlesztésére, ami rendkívül magas arány. Ebből 1 732 MECU (azaz 75%)
származik a strukturális alapokból, aminek döntő hányadát (1 572 MECU-t, azaz 91%-ot) az
Európai Szociális Alap (ESF) támogatása adja, kisebb hányadát (160 MECU-t) pedig az
Európai Területfejlesztési Alap (ERDF). Az emberi erőforrás fejlesztésre fordított pénzek
nagysága azonban ennél valójában magasabb, ugyanis a többi fejlesztési célok mindegyike
mögött ugyancsak megjelennek olyan tevékenységek, amelyek valójában emberi erőforrás
fejlesztést jelentenek. Így például a városi és falusi helyi fejlesztési célokat szolgáló
programon belül jelenik meg egy olyan elem, hogy minden hátrányos helyzetű kistérségben
alkalmaznak egy felzárkóztatási feladatokkal megbízott tanárt vagy például a turizmus
fejlesztését szolgáló pénzek elég nagy részét egy jelentős képzési központ működtetésére
használják.
A végrehajtási program (OP) 5 alprogramot tartalmaz: (1) alapozó oktatásra és képzésre,
(2) a munkanélküliek képzésére, (3) a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre, (4) az ipari
változásokhoz való alkalmazkodás segítésére és (5) a képzés minőségének a javítására
vonatkozó alprogramokat. Mindegyik alprogram részprogramokra és intézkedésekre oszlik,
amelyek nagy részét az oktatási tárca vagy a FÁS ellenőrzése alatt valósítják meg.
Az oktatásfejlesztés számára különösen érdekes az a részprogram, amelynek célja az
oktatás minőségének a fejlesztése. Ez ugyanis az, amely egyértelműen magának az oktatási
rendszernek a belső minőségét veszi célba, és ahol emiatt a legtöbb olyan elem található,
amelyeknek a foglalkoztatás-politikai célokkal való kapcsolata nem feltétlen közvetlen. E
részprogram egyik eleme a tanárok továbbképzését szolgálja, ezen belül különös
hangsúllyal azoknak a készségeknek a fejlesztését, amelyek a leginkább veszélyeztetett
tanulói csoportokkal való foglalkozáshoz kellenek.
Az oktatás minőségének a fejlesztését célzó részprogram másik jelentős komponense a
vizsgarendszer fejlesztése. Ennek az alapvető célja az, hogy a középiskolai záróvizsga olyan
átalakítása, hogy abba a gyakorlati orientációjú, szakmai alapozó tárgyak is bekerülhessenek. Az új vizsgák kifejlesztése egyben új tantervek kifejlesztését is jelenti, azaz itt példát lá-
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tunk arra, hogy strukturális alapokból tantervi-programok kifejlesztését és egyúttal az ehhez
szükséges szervezeti feltételek megerősítését is finanszírozzák.
E programrészen belül jelennek meg a legfontosabb oktatási beruházási programok is. A
beruházásokra tervezett összeg az ötéves tervidőszakban 279 millió ECU, amiből az ERDF
részesedése 160 millió, de ezen belül megjelenik még egy másik EU forrásból, az EFTA
alapból is kapott 35 millió ECU. Az egész összegből 225 millió ECU kerül az oktatási minisztériumon keresztül felhasználásra. Ennek döntő része (148 MECU) a felsőoktatáson belül
kerül felhasználásra. A középfokú oktatásra 64 MECU-t, a tanártovábbképzés és pedagógiai
szolgáltatás intézményeinek (Teacher Centres) fejlesztésére 12 MECU-t használnak fel. A
középfokú oktatásra felhasznált 64 millió ECU egésze azoknak a feltételeknek a megteremtését szolgálja, amelyek a gyakorlati orientációjú, szakmai alapozást nyújtó érettségire vagy
a szakmaszerzést szolgáló programokra való felkészülést szolgálják (49 MECU). Mivel Írországban a jellemző intézményszervezési modell az, hogy a középfokú oktatás alsó és felső
szakasza működik egy intézményben, a felső szakasz fejlesztését szolgáló pénzek közvetve
természetesen az alsó szakasz fejlesztését is szolgálják. Ez azt jelenti, hogy noha a strukturális alapokból az általános alapoktatást nem lehet fejleszteni, ezek mégis hozzájárulnak ennek a szakasznak a fejlesztéséhez is (Halász/2, 1998).
A strukturális alapokból építik ki a területi funkciót ellátó műszaki főiskolák hálózatát,
amelyekben ugyanezekből az alapokból finanszírozzák az egy vagy kétéves, diplomát adó
kurzusokat. Jellemző az, hogy kombinálják az ERDF támogatással létrehozott beruházásokat és ezek működési költségeinek a biztosítását az ESF támogatásból. Erre példa azoknak
az egyetemeknek az esete, amelyek ERDF támogatásból új épületet építtetnek, és ebben az
ESF támogatásával indítják az Advanced Technical Skills programokat. De ugyanilyen példa
a tanár-továbbképzés és pedagógiai szolgáltatás regionális szervezeteinek a fejlesztése,
majd ezekben bizonyos tanártovábbképzések támogatása.
A strukturális alapok oktatásfejlesztésre való felhasználásának egyik lehetséges kerete a
településfejlesztés vagy helyi közösségépítés, amely maga külön OP-ben jelenik meg, és
amely ugyancsak tartalmaz humán erőforrás fejlesztési elemeket. Ennek Írországban sajátos
struktúrája alakult ki, amely az Unió számára szemmel láthatóan vonzó, és amelybe hajlandó
komoly pénzeket belevinni. E struktúra lényege az, hogy egy országos szintű, társasági formában működő szervezet (Area Development Management Ltd. – ADM) irányításával helyi/területi szinten (ez a mi megyéinknél valamivel kisebb egységeket jelent) úgy nevezetett
partnerségek (Partnerships) jönnek létre. Ezek jogi státussal rendelkező testületek, amelyekben a civil szervezetek, az üzleti élet, a különböző helyi érdekszervezetek képviselői ülnek. Az ő ellenőrzésük alatt jönnek létre a helyi partnerségi vállalatok, amelyek a társasági
törvény hatály alá tartoznak. Ezek menedzselik a helyi közösségfejlesztés projektjeit.
A legjelentősebb kétségtelenül a Local, Urban and Rural Development program, amelynek célja az elmaradott térségek felzárkóztatása. Ez a többihez képest jelentős emberi erőforrás komponenst tartalmaz, amit ugyancsak döntően az ESF-ből finanszíroz az Unió. A
program többek között például a következőket tartalmazza:
•

egy oktatási koordinátor foglalkoztatása minden (kb. 40) kijelölt fejlesztési területen, azaz
mindegyik Parterségben (ennek az embernek a bérének a felét az Oktatási Minisztérium
fedezi, másik felét uniós pénzből fizetik). A feladata az iskolákkal való kapcsolattartás, a
kooperációra hajlandó iskolák megtalálása, a kooperatív akciók szakmai felügyelete,

•

a leginkább hátrányos helyzetű területeken különleges programmal dolgozó óvodák létrehozása,

•

az iskolák és a szülők közötti kapcsolat fejlesztése,
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•

információs és tanácsadó szolgáltatások fejlesztése az iskolák és a képzési programok
számára,

•

kiegészítő szolgáltatások, mint amilyen pl. a gyerekek iskolába járásához szükséges közlekedési feltételek javítása,

•

a munkanélküliek munkához segítését szolgáló képzési programok támogatása,

•

a helyi közösségszervezéshez szükséges készségek fejlesztését, a vállalkozó képességet szolgáló képzési programok támogatása.

Azokon a területeken, ahol ilyen programok futnak, az iskolák fontos szerepet játszanak
ebben. Épületeiket, a pedagógusok kapacitását rendelkezésre bocsáthatják, cserébe fejlesztő támogatást kapnak. A program nem teszi lehetővé új iskolák létrehozását vagy meglévők
rekonstrukcióját, de azt igen, hogy a hátránykompenzálást szolgáló eszközöket vásároljanak,
vagy ilyen programokat finanszírozzanak.
A városi és falusi helyi fejlesztési OP mellett különösen fontos a humán erőforrások fejlesztése a turizmus fejlesztését célzó OP-ben. Ezzel kapcsolatban érdemes megemlíteni,
hogy azok a modern, dinamikus oktatási technikák és viselkedés-fejlesztő módszerek, amelyeket például a turizmus nemzeti képzési központja alkalmaz, egészen biztosan visszahatnak a normál oktatásra is.

3.5. Görögország

Reformok és az oktatási rendszer

A nyolcvanas években a gazdasági teljesítmény romlott, makroökonómiai egyensúlyhiány
és gyenge versenyképesség jellemezte a görög gazdaságot. 1994-től a GDP növekedés úgy
tűnik beindult. Az egy főre eső GDP kb. az uniós átlag 60%-át éri el.
A görög oktatási rendszer centralizált, államilag finanszírozott. 1981-től decentralizációs
törekvések indultak el, és az önkormányzati szintet megerősítették. Az oktatás területén is
demokratikus folyamatok zajlottak le, az egyetemek nagyobb szabadságot kaptak, többek
közt a véleményszabadság is ekkor kapott zöld utat. Habár az oktatási rendszer zöme állami, léteznek különböző nyelvoktatásra, felvételi előkészítésre specializálódott magán képző
intézmények. 1985-ben újabb reformok következtek, többek között az alapfokon bevezették
az idegen nyelv oktatását, bevezették a speciális oktatást az arra rászorulóknak. 1992-ben
állították fel a Szakképzés Országos Rendszerét, a Szakképzési Szervezetet és a Szakképző Intézeteket. Ezek az intézmények a középfokról kikerült, de tovább nem tanuló fiataloknak
nyújt valamilyen lehetőséget. A szakképzés egy része magániskolákban zajlik, 1994/95-ben
ezen a területen 59 állami intézmény képzett 13 ezer tanulót, míg a magánszférában 73 intézmény 13 592 tanulót képzett. 1998-ban újfajta technikai iskolákat (TEE) létesítettek.
1997-ben hat Pályaválasztási Centrumot alapítottak, valamint 200 pályaválasztási irodát
az iskolákban.
A hatéves alapoktatás kötelező, 6-12 éves korig tart. Problémát okoz a csökkenő gyermeklétszám, sok a kislétszámú iskola. Az alsóközépfok is kötelező, 12-15 éves korig tart. A
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felsőközépfok nem kötelező, három évig tart, 15-18 éves korig. A felsőközépfokon háromféle
intézménytípus volt található: általános líceum, szakképző líceum, integrált líceum. 1997-től
egységesítették a felsőközépfokot. Egy egységes tanterv készül az alap- és középfok számára. A felsőoktatásba való bejutást egységesítették, azt a középiskolai második és harmadik év eredményeitől tették függővé.
A felsőoktatási intézmények egy része egyetem, másik része műszaki főiskola (TEI). Az
egyetemi képzés 4-6 évig tart, a főiskolai 3-4 évig. 1997/98-tól 30 opcionális programot indítottak be a felsőoktatásban (EPEAEK projekt) 8 milliárd drachma költségvetéssel. Ezek a
programok új területekre fókuszálnak, illetve különböző kombinációkat engednek meg. A cél,
hogy a képzés rugalmas, jó minőségű legyen, és erősítse az oktatás és a gazdaság közötti
kapcsolatot. Ezekre a programokra könnyebb bekerülni, nem kell a hivatalos felvételi rendszeren át menni, hanem olyan szempontokat vesznek figyelembe mint az életkor, érettségi
bizonyítvány, a felsőoktatásban szerzett átlagos eredmény, munkával töltött idő, stb
(Eurydice, 2000).
Az oktatásra fordított kiadások mintegy 95 %-a állami forrásból származik, a többi az uniótól. Mindazonáltal a családok hozzájárulása a nyelvtanulás, előkészítő és egyéb különórákhoz igen jelentős, amennyiben ezt is beleszámítanánk, az oktatásra fordított összegek GDPre vetített aránya 4%-ról 6,5%-ra nőne (Education at a Glance, 1996).

Közösségi támogatás

1989-1993 és 1994-1999 között a Görögországnak folyósított európai pénzügyi támogatás megkétszereződött (9168 MECU-ról 17736 MECU-ra). A GDP-hez viszonyítva 2,65%-ról
3,67%-ra emelkedett ugyanebben az időszakban. Az összes ilyen erőforrás (az állami és
magán hozzájárulásokat is beleértve) a GDP 1,47%-át, majd 7,2%-át tette ki. A humán erőforrást tekintve az európai támogatás elsősorban a szakképzés súlyát akarta emelni. 19891993 között 460 ezer ember vett részt képzésben, ami az aktív népesség 10%-a. Sajnálatos
módon Görögországban a monitoring rendszer még nem igazán működik, ezért ezeknek a
programoknak a hatását nehéz értékelni. Ugyanebben az időszakban 7200 új tantermet létesítettek. A középfokú szakképzésben 22%-kal nőtt a résztvevők száma, így középfokon a
szakképzés aránya 18-ról 20%-ra emelkedett 1990 és 1994 között (The impact of…, 1997).
Görögország és a Közösség között már megkezdődtek a 2000. utáni esztendőkre szóló
harmadik CSF tervezési munkálatai Az első CSF / más néven un. első Delors-csomag /
összesen 13.915 MECU forrást mozgósított a területfejlesztés céljaira. Ebből 7.511 MECU
származott a közösségi strukturális alapokból.. A közösségi támogatás nagyságrendjét érzékelteti, hogy öt esztendő átlagában, a CSF révén Görögország a GDP 2-2,3 %-ának megfelelő addicionális fejlesztési forrásokhoz jutott. Az első CSF, összesen 2.880 MECU-t fordíthatott közvetlenül humán erőforrás fejlesztés célokra, ami a teljes költségvetés 20,7 %-ának
felelt meg.. Meg kell jegyezni, hogy az első. Delors csomagból az általános oktatás (alapozó
általános oktatás és –szakképzés, „hagyományos” felsőoktatás) részesedése minimális volt.
A forrásokat szinte kizárólag a Munkaügyi Minisztérium felügyelete alá tartozó felnőtt szakképzés (átképzés, továbbképzés) területein, valamint a 2 éves műszaki felsőiskolai hálózat
kiépítésére használták fel. Az elsődlegesen közvetlenül foglalkoztatáspolitikai célokat szolgáló programok végrehajtása kizárólag a Munka- és Társadalombiztosítási Minisztérium hatáskörébe tartozott. Az Oktatásügyi és Felekezeti Minisztérium (OFM) gyakorlatilag nem is kapcsolódott be a humán erőforrás fejlesztési programok tervezésébe és megvalósításába. Ebben kétségtelenül szerepe volt az oktatási tárca ez irányú tapasztalatlanságának és érdektelenségének is (Forgács, 1998).
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1989 és 1993 között jelentős addicionális külső támogatás ellenére, Görögország – elsődlegesen a történelmileg kialakult szerkezeti gyengeségek, továbbá a bizonytalan makrogazdasági környezet miatt – nem volt képes túllépni a gazdaságát a 80-as évek eleje óta jellemző tartós dekonjunktúrán és stagnáláson, sőt, a főbb gazdasági mutatók tekintetében tovább növekedett elmaradása az EU országok átlagos színvonalától. Annakidején a görög
kormányt kemény bírálatok érték a CSF források nem kellő hatékonysággal történt felhasználása miatt, amit a Bizottság terjedelmes jelentésben elemzett.
A görög oktatásügy / alap- közép- és felsőoktatás / mind az oktatás általános tárgyi és
személyi feltételei, mind az oktatás tartalma, színvonala és hatékonysága tekintetében elmarad az Európai Unió átlagától. Az idevágó hazai (görög) és nemzetközi elemzések egybehangzóan fogalmazzák meg a görög oktatási rendszer főbb fogyatékosságait és gyengeségeit:
•

Az oktatáspolitika fő irányainak pártpolitikai megfontolásokból, vagy politikusok személyi
elképzelései alapján történő túlságosan gyakori módosítása, a fejlesztési irányok, tervek
stabilitásának hiánya.

•

Az oktatásügyi szektor általános alulfinanszírozottsága (Görögországban, az EU-ban
legalacsonyabbnak számító egy főre eső GDP mellett, a 90-es években az állam mindössze a GDP 4-4,3%-át fordítja oktatási célokra, szemben a 5%-ot meghaladó európai
átlaggal).

•

Az oktatási infrastruktúra (épületek, felszerelések) elégtelensége és rossz állaga (az állami általános és középiskolákban igen gyakori a kétműszakos oktatás).

•

A fiatalok iskolázottsági szintjének a közösségi átlagtól történő elmaradása.

•

A módszeres és rendszeres pedagógus továbbképzés hiánya.

•

Az oktatásirányítás és az iskolavezetés gyengeségei.

•

A tananyagok tantervek merevsége, korszerűtlensége.

•

Az állami és magánoktatás közötti problematikus és ellentmondásos viszony.

•

A középiskolákból történő erőteljes lemorzsolódás (nappali tagozatokon 12%, esti gimnáziumokban 35%), a felsőoktatási intézmények túlterheltsége a rendszerben bennmaradó nagyszámú „örökös diák” miatt.

•

Az alapozó oktatás és szakképzés nem nyújt piacképes ismereteket (a felső középiskolák a végzetteknek a felsőfokú tanulmányokon kívül nemigen kínálnak alternatívát, a felsőoktatási intézmények pedig nagy tömegben termelnek a gazdaság különböző területein nem, vagy csak kevéssé hasznosítható képesítéssel rendelkező diplomásokat).

Az a felismerés, hogy a görög társadalom és gazdaság modernizációjának, európai felzárkóztatásának egyik előfeltétele és kulcskérdése a humán erőforrások fejlesztése, az emberi tényezőben rejlő lehetőségek minél teljesebb kiaknázása vezetett ahhoz, hogy a második CSF kidolgozásának a menetében kiemelt szerepet szántak az emberi erőforrások fejlesztését, ezen belül az alapozó oktatás és szakképzés korszerűsítését szolgáló programoknak.
A második CSF tervezésének a menetében a Bizottság és Görögország képviselői egyetértettek abban, hogy a következő periódusban a kiemelt fontosságú stratégiai célok egyikeként kell kezelni nem csupán közvetlenül a foglalkoztatáspolitikát szolgáló szakmai át-és továbbképzés, hanem az alapozó (általános) oktatás és szakképzés színvonalának emelését
is. A CSF ez irányú stratégiai prioritásai egyértelműen kifejezésre juttatják azt a törekvést,
hogy a legszélesebb értelemben vett oktatás és képzés a társadalmi-gazdasági fejlődés
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szempontjából legkritikusabb területeken teremtse meg a modernizáció számára a ki- ill. áttöréshez szükséges humán tényezőket.
A második CSF az alábbi stratégiai prioritásokat fogalmazza meg:
•

az alapozó oktatásba és szakképzésbe történő bejutás bővítése, az oktatás színvonalának javítása, a munka világába történő beilleszkedés esélyeinek a javítása érdekében az
oktatási rendszer szervezeti és tartalmi rugalmasságának erősítése és differenciáltságának erősítése,

•

a munkaerő piaci és a vállalati igényekhez, szükségletekhez alkalmazkodó szakmai átés továbbképzési szervezetek és programok kialakítása a gazdaság versenyképességének javítása érdekében,

•

a munkanélkülieknek és a hátrányos helyzetűeknek a munkaerőpiacra történő újbóli beilleszkedését segítő átfogó intézkedések révén a foglalkoztatási esélyek javítása,

•

a közigazgatás korszerűsítésére irányuló erőfeszítések támogatása a minőségi alapozó
oktatás és továbbképzés révén.
A végrehajtási programban megfogalmazott fő célkitűzések:

•

Valamennyi 15 és 20 év közötti görög fiatal számára a tanulás, ill.- továbbtanulás lehetőségének biztosítása,

•

Az oktatási reformfolyamat felgyorsítása különös tekintettel arra, hogy a diákok „piacképes” ismeretekre, készségekre tegyenek szert

•

Pedagógusok, oktatásirányítók, oktatáspolitikai döntéshozók továbbképzése

•

A középfokú- és a felsőoktatás infrastrukturális fejlesztése (tantermek, könyvtárak építése, informatikai fejlesztés)

•

Az oktatás és a munka világa közötti kapcsolatok erősítése

•

Az oktatásirányítás / tervezés, nyilvántartás, adatfeldolgozás, értékelés / korszerűsítése
központi és helyi területi, valamint intézményi szinten.

•

Az oktatás céljaira fordított állami költségvetési források növelése

Az alapozó oktatás- és szakképzés végrehajtási programjának /VP/ egyes alprogramjai a
fenti célkitűzések megvalósítására konkrét megoldási módozatokat és a költségvetési vonzatok tekintetében számszerűsített fejlesztési projektumokat tartalmaznak és négy fő „intézkedést” irányoznak elő:
•

Az általános alapozó oktatás tantervi reformja (egységes alaptanterv, korszerű tantárgyi
programok, tankönyvek kimunkálása integrált tantárgyi oktatás bevezetése, informatikai
ismeretek oktatásának egyetemes bevezetése a középiskolákban és a számitástechnika
oktatási célokra történő meghonosítása, a második közösségi nyelv oktatásának bevezetése, az oktatás színvonalának, hatékonyságának emelését (pl. egy pedagógusra és egy
tanteremre eső diáklétszám csökkentése), a gyakorlati életre való felkészítés fokozását
(pl. pályaválasztási tanácsadás, környezeti- és egészségügyi oktatás), a különleges elbánást igénylő fiatalok (mozgássérültek, szellemi és fizikai fogyatékosok) és a visszatelepülők, bevándorlók és menekültek, továbbá a vándoréletet élő szülők gyermekei oktatásának javítását szolgáló intézkedések.

•

Egységes felső-középiskolai rendszer (líceum) kialakítása. Az általános felső-középiskola
és a felső szakközépiskola egységes felső-középiskolává történő fokozatos átalakítása
azt a célt szolgálja, hogy javítsa az oktatás minőségét, s oly módon szélesítse az általános alapműveltségben részesülő fiatalok számát, hogy egyidejűleg megfelelő tájékozott-
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ságra és gyakorlati ismeretekre tegyenek szert a modern társadalomba történő beilleszkedéshez szükséges olyan területeken, mint a gazdaság, a távközlés, informatika, stb.
Az „intézkedés” kilátásba helyezi az egységes felső-középiskola intézmények teljes körű
bevezetésével összefüggő kutató- és elemző munkálatok folytatásának, valamint közel
30 új egységes felső-középiskola létesítésének finanszírozását.
•

Pedagógus továbbképzés korszerűsítése és az oktatás színvonalának, hatékonyságának
az emelését szolgáló „rásegítő intézkedések”. Ez az „intézkedés” a pedagógus továbbképzés tartalmi, szervezeti korszerűsítését, differenciálását és általánossá tételét jelentette (a pedagógusoknak mindezidáig mindössze 12-15 %-a vett részt a 16 területi pedagógus továbbképző központ által szervezett három hónapos kötelező továbbképzésben),
56 megyei pedagógiai központ létesítését (ezek feladata a pedagógusok, oktatásirányítók körében az oktató-nevelő munkát segítő új, korszerű eljárások, módszerek elterjesztése, a közösségi oktatási, mobilitási programok gondozása, az oktatás európai dimenziójának bevezetésével összefüggő tevékenységek irányítása) tűzte ki célul, a diákok orvos-egészségügyi ellenőrzésének megszervezése, stb.) az általános és középiskolák 10
%-ában könyvtárak létesítését (jelenleg az ország 10.350 általános és középiskolája közül mindösszesen 50-ben működik könyvtár), végül a tanár- és diák-mobilitási közösségi
programokban (ARION, Lingua ) résztvevők számának radikális növelését kívánja finanszírozni.

•

Infrastrukturális (iskolák, tantermek építése, iskolák korszerű felszereléssel való ellátása)
fejlesztések. A nagyszabású építési program célja, hogy mintegy 4.000 új tanterem létesítésével az attikai régióban megszűnjön a középiskolákban a kétműszakos tanítás, a létesítendő megyei pedagógiai központok megfelelő új épületekben nyerjenek elhelyezést
és különböző technikai felszereléseket (pl. számítástechnikai, multimédia laboratóriumokat) kapjanak, továbbá az ország valamennyi középiskoláját (3743 tanintézetről van szó)
ellássák számítógéppel, amelyek az országos hálózaton keresztül össze lesznek kapcsolva az európai és nemzetközi oktatási hálózatokkal, végül a mozgássérültek oktatási
feltételeinek és színvonalának javítását szolgáló speciális tárgyi, technikai, személyi feltételek biztosítását érjék el.

Mindazonáltal a CSF szinte valamennyi programjának a megvalósítása késedelmet
szenved. A folyamatos lemaradás alapvető okait a szakértők a görög államigazgatási rendszer strukturális, technikai elmaradottságával, a közigazgatás ismert visszáságaira visszavezethető gyengeségeivel, az irányítási rendszer fogyatékosságaival, – ezen belül a politika és
az államigazgatás ellentmondásos viszonyával – valamint a humán tényezők elégtelenségével magyarázzák. A diszfunkcionális jelenségek hatványozottan éreztetik hatásukat a CSF
tervezésével és megvalósításával kapcsolatos feladatok megoldása során, mivel a tervezés
és a végrehajtás egyaránt olyan fokú előrelátást, koherenciát és szinergiát feltételez, s szigorú szakmai és pénzügyi fegyelmet, odaadást igényel, ami még továbbra sem jellemzi a görög
közigazgatás és az abban dolgozók egészét (Forgács, 1998).
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3.6. Spanyolország

Reformok és az oktatási rendszer

Spanyolország Nyugat-Európa második legnagyobb országa, éppen ezért méretei miatt
kissé kilóg a sorból. Az 1978-as alkotmány a korábbi centralizált irányítási szervezetett decentralizálttá tette, a felelősség most megoszlik az állam, az autonóm közösségek (17) és az
önkormányzatok között.
Az oktatási rendszer első átfogó szabályozására az 1857-es Moyano törvény tett kísérletet. Ez annyira jól sikerült, hogy 1970-ig nem is készült átfogó oktatási törvény. Az 1970-es
oktatási törvény a 6-14 évesek számára egységessé és általánossá tette a kötelező oktatást.
Középpontba helyezte az oktatás minőségének kérdését és szorgalmazta az oktatás és a
munka világa közötti kapcsolat szorosabbá tételét.
A kilencvenes évek folyamán nagyobb változások történtek a spanyol iskolarendszerben.
Ennek első jele volt az 1983-as Egyetemi Reformtörvény. Az 1990 októberében elfogadott új
oktatási törvény a spanyol oktatás egész szerkezetét megreformálta. A reformfolyamatot 10
évre tervezték. Ezek szerint az alapfok 6 évig tart (6-12 éves korig), ami kötelező és ingyenes. A középfok 12-16 éves korig tartó szakasza kötelező. Ezután kétféle oktatási program
között lehet választani, az ún. Baccalaureate két éves, nem kötelező, elsősorban a felsőoktatásra készít fel (lásd Függelék). A másik a szakképző szakasz, amely modulszerűen épül fel.
A szakképzés több szintből áll, van alapozó, haladó illetve posztszekunder szakasza
(Eurydice, 2000).
A felsőoktatásban vannak három éves kurzusok (Escuelas Universitarias), és hosszabb,
legalább két ciklusból álló 5-6 éves kurzusok (Escuelas Tecnicas Superiores, illetve
egyemeti fakultások).
A spanyol oktatásra fordított kiadásoknak mintegy egyötöde származik magánforrásból.

Közösségi támogatás

Az Unió pénzügyi támogatása 1989-93 és 1994-99 között megtriplázódott (15,087
MECU-ról 42.400 MECU-ra). Ez azt jelentette, hogy az első szakaszban ez a GDP-nek átlagosan 0,7%-át, majd a második szakaszban már 1,7%-át tette ki (The impact of…, 1997).
Mindent összevetve (az állami és magánforrásokból jövő kiegészítéseket) a strukturális beavatkozásokra szánt alapok az első szakaszban a GDP 1,5%-át, a második szakaszban
3,4%-át tette ki. Ezen elsősorban a Strukturális Alapokból (CSF) származó pénzek elsősorban az infrastruktúrát voltak hivatottak fejleszteni, munkahelyeket teremteni, az elmaradott
területeket felhozni. Az emberi erőforrások fejlesztésére fordították az összegek kb. egyötödét, amelynek célja elsősorban a foglalkoztatást elősegítő képzések támogatása volt. Az első szakaszban 1,4 millió ember vett ebben részt, 87%-uk vett részt képzésben. Az Unió úgy
ítélte meg, hogy ezek a képzési támogatások és maguk a képzések hathatós szerepet játszottak a foglalkoztatottság szintjének emelésében, miután egy 1992-es tanulmány kimutat-
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ta, hogy a munkanélküliek 42%-a talált munkát a képzés után. A második periódusban az
ilyen irányú pénzügyi támogatás egyik célja a középfokon a fiatalok 66%-os részvételét
1999-re 98%-osra emelni, a foglalkoztatottak 1,8%-ának folyamatos képzést nyújtani, valamint a munkanélküliek 10,6%-ának képzést biztosítani.
A Szociális Alap 1989-93 között 800 MECU-t, 1994-1999 között 1 843 MECU-t biztosít
képzési, szakképzési, foglalkoztatást elősegítő célokra. Ami a képzést illeti, az Unió úgy értékelte, hogy ezek az összegek kellően segítették a pályaválasztási tanácsadás javulását,
valamint erősítették a hagyományos oktatási rendszer és a cégen belüli képzések közötti
kapcsolatot.
Azonban az uniós pénzek katalitikus hatását leginkább abban látják, hogy az 1989-93-as
regionális tervek voltak az első olyan közösségi beruházási programok, ahol mindegyik irányítószerv kooperálni volt kénytelen már a tervezés folyamatában is (The impact of…, 1997).

3.7. Portugália

Reformok és az oktatási rendszer

Portugáliában 1991-ben a felnőtt lakosság 13%-a bizonyult analfabétának. Az aktív népesség mintegy 70%-a még 1994-ben is csak hat vagy kevesebb iskolai osztályt végzett. A
felsőfokú végzettségűek aránya mintegy 3% volt (Education at a Glance, 1996).
Portugália az EK-hoz való csatlakozását követően átfogó oktatási reformot indított el,
amelynek a végrehajtása a közösségi tagság első időszakára esett. A reform a nyolcvanas
évek végén kezdődött, és mindmáig tart. Ennek keretében kiépítették a 9 évig tartó általános
és kötelező alapoktatást (az első évfolyamok a 90-es évtized közepén érték el a 9. évfolyamot), jelentős középiskolai expanziót valósítottak meg, a középfokú oktatáson belül új szakképzési irányokat hoztak létre, jelentős munkaerőpiaci képzési rendszert építettek ki, és modernizálták az oktatási programokat valamint az egész igazgatási és döntéshozatali struktúrát.
Az alapoktatás jelenleg 9 évig tart és kötelező. Az első ciklus négy évig tart, a második
két évig, a harmadik pedig három évig. Az alapfokú felnőttképzést, amely gyakran valamilyen
szakképzettséget is nyújt (PRODEP-Programme for Educational Development in Portugal),
az Európai Szociális Alapból is finanszírozzák.
A középfokú oktatás nem kötelező, három évig tart és a korosztálynak mintegy 60%-át
iskolázzák ide be. A gyerekek 12%-a ezen a szinten már magániskolákba jár. Ezen a szinten
vannak már szakképző programok is. Szakképző iskolákat általában a helyi igényeknek
megfelelően működtetnek valamilyen társadalmi partnerrel.
Felsőoktatás egyetemeken és politechnikumokban zajlik, a korosztálynak mintegy egyötöde jár ide. Ebből 37% valamilyen magán felsőoktatási intézményben tanul. A felsőoktatás
bővülése Portugáliában a legnagyobb ütemű, a hallgatók száma 1990 és 1996 között megkétszereződött, 1980 óta megnégyszereződött. Ezt sokan az európai csatlakozásnak tudják
be. Mindazonáltal viszont a lemorzsolódási arányok a felsőfokon Portugáliában a legmaga-
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sabbak, ami részben a viszonylag hosszabb ideig tartó egyetemi kurzusoknak tudható be. Az
uniós pénzekből finanszírozott UNAVE programnak egyik célja éppen az, hogy a felsőoktatásban erősítse a szakképző jelleget, a programban részt vesz néhány portugál felsőoktatási
intézmény (Eurydice, 2000).
A hatvanas évek óta léteznek ún. Képző Központok, amelyek szakképző programokat
nyújtanak azoknak, akik az alapképzés után nem tanulnak tovább. A központokat részben
uniós pénzekből finanszírozzák. 1997-ben mintegy 13 ezer fiatal tanult ezekben a központokban, számuk körülbelül megegyezik a szakmunkástanulókéval.
Az 1986-os uniós csatlakozást strukturális reformok követték, amelyek elsősorban a
munkaerőpiac rugalmasabbá tételét, az oktatási rendszer minőségének emelését jelentették.
A portugál kormány egyik célja, hogy az egy főre eső GDP az uniós átlag 80%-ára emelkedjen 1999-re. A nyolcvanas évek vége óta valóban jelentős ütemben növekszik az egy főre
eső GDP, 1994-ben már elérte az uniós átlag 70%-át. Részben az európai pénzek által is finanszírozott szerkezeti reformoknak tudható be, hogy a foglalkoztatottság szintje nőtt a
nyolcvanas évek óta és hogy a munkanélküliségi ráta a nyolcvanas évek vége óta alatta marad a többi európai országban tapasztaltnak. Mindazonáltal a kilencvenes évek elején a gazdasági növekedés lelassult, és 1992 és 1996 között a munkanélküliségi ráta 4%-ról 7%-ra
emelkedett, a fiatalok esetében pedig még kedvezőtlenebb folyamatok zajlottak le. Ezek a
jelenségek széleskörű vitákat generáltak a portugál oktatásról és képzésről (Portugal, 1999).
A portugál kormán másik célja, hogy a fiatalabb népesség iskolázottságát dinamikusan
emelje. A portugál lakosság iskolázottsági szinte igencsak elmarad a többi európai országétól, s habár ezen a téren igen dinamikus javulás tapasztalható, de a jelenlegi beiskolázási
adatokat alapul véve bizonyos elemzők szerint 2015-re is csak az OECD átlag felét fogja kitenni a felsőközépfokot végzettek aránya (Portugal, 1999).
1974 óta gyorsan emelkedtek a beiskolázási arányok. 1995/96-ban a 12 évesek 55%-a
járt középfokú intézménybe, a kormány 2000/10-re ezt az arányt 66%-ra szeretné emelni.
A legújabb fejlemény, hogy ún. szakmai iskolákat (professional school) indítanak, mint a
felső középfoknak egy alternatíváját. Ezeket általában ipari vagy területi testületek irányítják,
szerepük, hogy a helyi igényeket szolgálják ki. Előnyük, hogy kisebbek, mint állami társaik,
személyesebbek, több bennük a vállalkozó szellem.

Közösségi támogatások

A strukturális alapokból az emberi erőforrások fejlesztésére fordított források nagyságát
pontosan nem lehet meghatározni, csupán becsülni lehet. Például annak részprogramnak,
amely kifejezetten az emberi erőforrások fejlesztésére irányul, több mint egynegyedét nem
az ESF-ből, hanem más támogatásokból (elsősorban) az ERDF-ből (European Regional
Development Fund) finanszírozzák (pl. az 1994-1999 közötti fejlesztési periódusban az
ERDF-ből egyebek mellett 126 alapfokú iskolát, 24 szakképző iskolát, 10 egyetemi laboratóriumot, 21 új képzési centrumot építenek).
Az összes ESF (European Social Fund) támogatások teljes nagyságrendjére jellemző,
hogy ezek 1994 és 1999 között az Európai Bizottság tervadatai szerint a portugál GDP-nek
0.74%-át tették ki. A szakképzési és aktív munkaerő-piaci intézkedések összes költségének
56%-át kívánták ebből az alapból finanszírozni. A korábbi – 1989 és 1994 közötti tervidő-
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szakban – lényegében ennek az alapnak a segítségével építették ki képzési rendszerüket, a
jelenlegi tervidőszakban pedig ennek a segítségével kívánnak további jelentős expanziót
végrehajtani (az előző időszakban 25 ezer főről 250 ezer főre emelték a képzésben résztvevők számát, a mostani időszakban 350 ezer főre kívánják ezt a számot emelni).
A végrehajtási programok (OP) önálló költségvetéssel és menedzsment struktúrával rendelkező, egy-egy szaktárca közvetlen ellenőrzése alatt futó programok: ezek keretei között
realizálódik egy-egy szakterület közösségi támogatásokból történő saját fejlesztési programja. A legjelentősebb OP a szakképzés fejlesztését szolgáló PESSOA, amely a munkaügyi
tárca ellenőrzése alatt működik, valamint az oktatási rendszer fejlesztését szolgáló
PRODEP, amelyet az oktatásügyi tárca ellenőriz.
A szakképzési rendszer fejlesztését szolgáló PESSOA program teljes – hat éves – költségvetése 317 milliárd Escudo (kb 400 milliárd Ft), aminek kb. 2/3-át finanszírozza az ESF.
A PESSOA program intézkedései és tevékenységei
1. Az alapszintű szakmai képesítés megszerzése és a munkaerőpiaci integráció támogatása
1.1 A duális jellegű szakmunkásképzés fejlesztése
1.2 A szakmai felkészülés és az alapfokú szakképesítés megszerzésének támogatása
1.3 A munka világába való belépés támogatása
2. A foglalkoztatás minőségének és szintjének javítása
2.1 Munkahelyteremtés támogatása
2.2 A felnőtt munkaerő képzésének és átképzésének támogatása
2.3 A munkanélküliek szakképzésének támogatása
2.4 A leépülő gazdasági szervezetekben dolgozók átképzésének
támogatása
3. A képzés és az emberi erőforrások irányításának fejlesztése
3.1 Általános intézkedések (információs rendszer, szakképesítési
rendszer, kutatások és elemzések, szakértői-tanácsadói rendszer fejlesztése)
3.2 Képzők képzése
3.3 A vállalkozások alapítását segítő, munkaügyi szolgáltató és
képző intézmények építése (ERDF finanszírozás)
ÖSSZESEN

Költségvetés arány
kb. 30%

kb. 45%

kb. 25%

317 milliárd Escudo

Forrás: Halász/3, 1999

A PESSOA programmal kapcsolatban érdemes kiemelni, hogy ennek a keretében egy, a
szakképzés jelentős tartalmi megújítását célzó modernizációs reform is folyik, amely kiterjed
(1) egy új képzési filozófia megfogalmazására, (2) új oktatási programok kifejlesztésére, (3) a
programokhoz kapcsolódó modern képzési eszközök (didactical instruments) kifejlesztésére,
(4) a modern programok, képzési eszközök és oktatási módszerek alkalmazására képes
személyzet képzésére. Itt valóban radikális, az individualizált oktatásra, a moduláris programépítkezésre, a kompetencia-értékelésre, a távoktatási észközök, a multimédia és általában az ICT széleskörű alkalmazására épülő reformról van szó. Ennek egyik célja az, hogy
hatékonyan lehessen oktatni egy olyan sokaságot, amelynek (1) a mennyisége drámai módon megnőtt és (2) az igényei rendkívül heterogénak.
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Az oktatási rendszer általános fejlesztését, pontosabban a rendszernek az Oktatási Miniszter felügyelete alá tartozó elemeinek a fejlesztését szolgálja a Portugál Oktatásfejlesztési
Program elnevezésű alprogram, rövidített nevén PRODEP. A PRODEP-nek három stratégiai
célja van: (1) az esélyegyenlőség megteremtésének támogatása, (2) az oktatás minőségének és hatékonyságának a javítása és (3) a gazdasági fejlődést szolgáló humán erőforrások
fejlesztése.
Mint a legtöbb OP esetében, a finanszírozás itt is egyszerre több strukturális alapból történik. A PRODEP az 1994-1999 közötti időszakban a strukturális alapokból 1299 MECU támogatásban részesül, ami az 1. sz. célkitűzésre szánt 13 980 MECU-nek csaknem egytizede. Ebből az 1299 MECU-ből 619-et (48%) az ERDF finanszíroz és 680%-ot (52%) az ESF.
Tehát az alap, közép és felsőoktatás fejlesztését szolgáló PRODEP-en belül az infrastrukturális beruházások és az emberi erőforrások közvetlen fejlesztését célzó akciókra fordított források aránya csaknem megegyezik.
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A PRODEP alprogram intézkedései és akciói és ezek költségvetése 1994-1999
Költségvetés
(millió escudo)28
1. Infrastruktúra és eszközfejlesztés az alapfokú, középfokú oktatásban és szakképzésben (ERDF)
1.1 Az alapfokú és középfokú oktatás infrastruktúra és eszközfejlesztése
1.2 Sport és testnevelés oktatás fejlesztése
1.3 Szakképző intézmények hálózatának kiépítése
2 Tanárok és az adminisztratív személyzet továbbképzése (ESF)
3. Műszaki, szakmai és művészeti képzés és felnőttoktatás
3.1 Új programok fejlesztése és bevezetése a középiskolákban
3.2 Új szakképzési programok fejlesztése szakképző intézményekben
3.3 Felnőttoktatás (második esély megteremtése fiatalok és felnőttek
körében)
3.4 Iskolai és szakképzési pálya-orientációs rendszer kiépítése
3.5 Rövid ciklusú poszt-szekunder programok bevezetése közép és
felsőfokú intézményekben
4. Infrastruktúra fejlesztés a felsőoktatásban
4.1. Infrastruktúra fejlesztés a felsőoktatásban
4.2 Új tantermek építése, a felsőoktatás minőségét támogató beruházások (pl. laboratóriumok, dokumentációs központok)
4.3 Kollégiumok, menzák és más szociális jellegű létesítmények építése és felújítása
4.4 Infrastruktúra és eszközfejlesztés a sportolás minőségének a fejlesztésére
5. Magasabb szintű felsőoktatási képzés fejlesztése
5.1 BA és MA szintű képzés támogatása a felsőoktatás stratégiai területein
5.2 Magasabb szintű képzés támogatása a felsőoktatásban (szakmai
orientációjú doktori programok fejlesztése, az oktatás és a gazdaság közötti kapcsolatok erősítése
6. Technikai (menedzsment) támogatás az ERDF felhasználásához
7. Technikai (menedzsment) támogatás az ESF felhasználásához
Mindösszesen
Forrás: Halász/3, 1999
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Összegzés
•

Az európai csatlakozás hatása az oktatásra nehezen számszerűsíthető. Egyrészt
nincsenek megfelelő idősoros adatok (különösen Görögország és Portugália esetében),
másrészt a csatlakozás időpontjától függetlenül sok esetben hasonló időben hasonló
tendenciák zajlottak le ezekben az országokban, ami inkább a globalizáció hatását
mutatja. Továbbá gyakran a sikeres csatlakozás érdekében már korábban elindítottak
bizonyos folyamatokat ezekben az országokban az oktatás területén.

•

Mindez nem jelenti azt, hogy az európai csatlakozásnak ne lett volna hatása ezen a
területen. Egyrészt megfigyelhető, hogy szinte mindegyik országban a csatlakozás
időpontját követően nagy szabású reformokat indítottak el az oktatás terén. Másrészt az
1989-től megnyíló közösségi források (strukturális alapok) egy részét az oktatásra
(elsősorban a szakképzésre és a felsőoktatásra) fordították, elsősorban bizonyos
munkaerőpiaci szempontokat követve. Ezen források jelentős hatást gyakoroltak az adott
ország gazdaságára és oktatására.

•

Az oktatást figyelembe véve is Írország tűnik a legsikeresebbnek. Mind a reformokat
illetően, mind a közösségi programokat tekintve igen hatékonyan használták fel a
forrásokat, amelyben jelentős tényező volt az, hogy a tárcák közötti kooperáció és
koordináció jól működött, fel tudták használni a különböző programok között meglévő
szinergiákat. A közösségi pénzek felhasználását jelentős monitoring tevékenység
követte, így minden beavatkozás sikerességéről kaptak valamilyen visszacsatolást.
Spanyolország méretei miatt kevésbé összevethető ezekkel az országokkal. Portugáliát
is még sikeresnek tekinthetjük abból a szempontból, hogy nagy ütemben dolgozta le
óriási lemaradását, de ez a lemaradás még most is jelentősnek tűnik. Görögországot
szokták a nem sikeres felzárkózás példájaként említeni, hiszen dacára a közösségi
forrásoknak, a gazdasági mutatók nem javultak jelentősen, és az oktatás terén sem
tudták hatékonyan felhasználni a támogatásokat. Ennek okát sokan abban látják, hogy a
görög adminisztrációs rendszer kevéssé átlátható, monitoring nem működik, nincs igazán
felkészült apparátus arra, hogy ezeket a pénzeket hatékonyan felhasználhassák.
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Függelék
Munkanélküliségi ráták korcsoportok szerint, 1987-1997
Korcsoportok
EU
15-59
15-24
25-34

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

11
22
11

10
20
11

9
18
10

9
16
9

9
17
10

9
18
10

11
21
12

12
22
13

11
21
12

11
22
12

11
21
12

Görögország
15-59
15-24
25-34

8
25
9

8
26
9

8
25
9

8
23
9

8
25
9

8
25
9

9
27
10

10
28
11

10
28
11

10
31
12

10
31
12

Spanyolország
15-59
15-24
25-34

22
44
21

21
41
21

18
34
19

17
32
18

17
31
18

18
33
20

23
42
25

25
45
28

23
42
26

23
42
26

22
39
24

Írország
15-59
15-24
25-34

19
26
18

18
25
16

17
22
15

15
20
14

16
23
15

16
23
15

16
25
15

15
23
14

13
19
11

12
18
11

11
16
10

8
18
8

6
14
7

6
12
6

5
10
5

4
9
5

4
10
5

6
12
6

7
15
8

8
16
8

8
17
8

7
14
7

Portugália
15-59
15-24
25-34
Forrás: Eurostat
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4. Munkaerő-piaci folyamatok a felzárkózó EUtagországokban a csatlakozást követően (Tarcali
Géza)

Bevezetés
Az európai integráció – és általában a gazdasági integráció – kapcsán kétségkívül az
egyik legfontosabb elméleti és gyakorlati kérdés, hogy az egységes belső piac megteremtése milyen hatást gyakorol az integrációban részt vevő gazdaságok munkaerő-piaci folyamataira.
Konkrétan az európai integrációval kapcsolatban elméleti szempontból több tényezőt is
figyelembe kell vennünk. A termelési tényezők szabad áramlása az integrált gazdaságban
befolyásolhatja a tőke/munka megtérülési arányt, például azáltal, hogy a külföldi befektetések gyakran olyan új technológiák meghonosításával járnak együtt, melyek az aggregált termelési függvényen keresztül megváltoztatják a termelési tényezők megtérülését (Jimeno et
al. 2000). Hasonlóan, ideáltipikus integrált gazdaságban az egyes nemzeti gazdaságok
azokban az iparágakban és szektorokban fogják termelésüket bővíteni, melyekben a többi
országhoz képest komparatív előnnyel rendelkeznek. Ilyen módon a gazdasági integráció
hatást gyakorolhat a munkaerő szektorális és képzettségbeli összetételére, ezáltal jövedelmi
helyzetére is. Az említett tényezők mellett az egyes országok munkaerő-piacának intézményrendszere (munkanélküli támogatások, bér-megállapítási mechanizmusok, szakszervezetek súlya) a munkaerő-piaci folyamatok alakításának szintén lényeges eleme, hiszen az
adott intézményrendszer rugalmassága vagy merevsége nagymértékben hozzájárulhat az
ország sikeres integrációjához.
Tanulmányunkban négy ország (Írország, Görögország, Portugália és Spanyolország)
csatlakozást követő tíz évben végbement munkaerő-piaci folyamatait mutatjuk be. Ezen országok ugyanis gazdasági fejlettségüket tekintve a csatlakozás időpontjában jóval az európai átlag mögött helyezkedtek el, és ezt követően viszonylag eltérő pályát futottak be, így
Magyarország uniós csatlakozása előtt érdemes lehet a leszűrhető tapasztalatokat figyelembe venni. Elemzésünkben felvázoljuk a fent említett országok munkaerő-piacának főbb
trendjeit, a foglalkoztatás és a munkanélküliség alakulásának jellemzőit, majd bemutatjuk az
adott ország munkaerő-piaci intézményrendszerének legfontosabb ismérveit, az alkalmazott
aktív és passzív foglalkoztatáspolitikai eszközöket. Természetesen az elemzést nem lehet
kizárólag a fentebb ismertetett elméleti szempontokat alapján elvégezni, hanem a folyamatokat az aktuális világgazdasági környezetbe helyezve, az adott ország gazdaságpolitikai lépéseinek tükrében lehet csak értékelni.
Praktikusan az elemzés elkészítéséhez módszertanilag két különböző lehetőség közül
kell választani: egyrészt elemezhetjük a fenti országokat párhuzamosan, a csatlakozás idejét
fiktív nulla időpontnak tekintve, kiemelve ezáltal, hogy a csatlakozást követő években az
egyes gazdaságok hogyan reagáltak az integráció által felvetett kihívásokra. A másik lehetőség (mi ezzel fogunk élni), hogy az országokat külön-külön vizsgáljuk és saját fejlődési pályájukhoz viszonyítva értékeljük a munkaerő-piaci folyamatokat. Emellett szól az az érv, hogy
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a csatlakozások időpontjai meglehetősen távol esnek egymástól (1973, 1981, 1986), így
adott esetben a teljesen eltérő világgazdasági és konjunkturális helyzetben más-más gazdaság- és foglalkoztatáspolitikai döntések meghozatalára volt szükség. Portugália és Spanyolország esetében azonban van értelme az összehasonlító elemzésnek, hiszen a két ország
egy időben vált a Közösség tagjává, ezen kívül munkaerő-piaci intézményrendszerük is
nagyfokú hasonlóságot mutat. Ennek ellenére a két ország a munkaerő-piacot tekintve teljesen eltérő utat járt be: a tagállamok között Spanyolországban a legmagasabb a munkanélküliség, Portugáliában pedig az egyik legalacsonyabb.
Az alábbiakban tehát bemutatjuk Írország 1973 és 1983, Görögország 1981 és 199329,
valamint Portugália és Spanyolország 1986 és 1996 közötti munkaerő-piaci folyamatait.

4.1. Írország
A vizsgált országok közül elsőként Írország csatlakozott a Közösséghez, 1973-ban. A
csatlakozás előtt az ország komoly gazdasági sikereket tudott felmutatni: a hazai termék dinamikusan nőtt, az export jelentősen bővült, komoly nagyságú külföldi tőke áramlott a gazdaságba (Artner-Éltető 1997). A lakosság életszínvonala is emelkedett, az egy főre jutó GDP
a csatlakozás időpontjában a közösségi átlag 61%-a volt (Bean és szerzőtársai 1998).

Munkaerő-piaci folyamatok

Írországban a csatlakozás környékén és azt követően az aktivitási és foglalkoztatási ráta
az európai átlag alatt maradt, ami elsősorban a nők rendkívül magas inaktivitásának köszönhető. Ezen a téren az időszak egésze alatt nem történt lényeges változás, azaz a nők nem
aktivizálódtak számottevő mértékben a munkaerő-piacon (az európai trendekkel ellentétben)
(Függelék 4.1. ábra). A csatlakozást megelőzően végbement gazdasági szerkezetváltás ellenére a munkaerő szerkezete átalakulásra szorult: ennek megfelelően csökkent a mezőgazdaságban foglalkoztatottak aránya és ezzel párhuzamosan nőt a tercier szektorban dolgozók aránya (4.2. ábra).
A munkanélküliségi ráta az időszak egésze alatt a közösségi átlag fölött volt, mind a férfiak, mind a nők esetében. A 4.3. ábra azt mutatja, hogy a munkanélküliség mindkét nem esetében szinte végig emelkedő tendenciát mutat, az emelkedés a ’80-as évek elején különösen
felgyorsult. Ez jórészt a munka- és nyersanyag-igényes hagyományos ágazatok visszaesésével magyarázható, amely együtt járt az olaj áremelkedésével, a termelés bővülését elsősorban a fizikai- és humántőke-igényes modern iparágak biztosították (OECD 1983). Az országra jellemző és a nők alacsony aktivitásával magyarázható, hogy a férfiak munkanélküliségi rátája az utolsó év kivételével végig magasabb, mint a nők esetében.
A csatlakozási szerződésben, az elemzésben szereplő többi országgal ellentétben az ír
munkaerő szabad áramlását nem korlátozták átmeneti időre, sőt a magas ír munkanélküliségre való tekintettel Írország korlátozhatta 5 évig a külföldiek Írországi munkavállalását. Ez
az engedmény azonban leginkább a kedvező európai konjunktúrának volt köszönhető

29

Mivel a legtöbb adat 1983-at megelőzően nem áll rendelkezésre, ezért Görögország esetében az adatokat az
1983-1993-as periódusra közöljük.
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(Artner-Éltető 1997). Az ír migráció alakulásáról a 4.4. ábra nyújt tájékoztatást30. Az időszak
első felében az ország jelentős nettó bevándorlással szembesült, ami Sexton és szerzőtársai
(1996) elemzése szerint a kedvező Írországi folyamatok hatására külföldről hazatért emigránsok magas számával magyarázható. Szintén leolvasható az ábráról, hogy az írek meglehetősen mobilak: a gazdasági helyzet kedvezőtlen változása ismét nettó kivándorlással járt
együtt.

Makrogazdasági folyamatok

Ahogyan azt korábban már említettük, az ír gazdaság egyik mozgatórugója a külföldi
befektetések magas szintje volt, és ez a tendencia a csatlakozást követően is folytatódott. A
külföldi beruházások nagysága az időszak egésze alatt jelentős nagyságot képviselt. Az
exportorientált befektetések támogatását az ír kormányzat a legfontosabb prioritások között
kezelte, különböző nagyvonalú befektetési kedvezmények kínálatával (OECD 1974). A
támogatást segítette az 1969-es Iparfejlesztési Törvény, amely lehetővé tette, hogy az
állóeszköz-beruházásokhoz komoly támogatásokhoz jussanak a befektetők (Bean et al.
1998). Sőt 1981-ig az exportált termékek után nem kellett nyereségadót fizetni (ezt a
rendelkezést azután versenykorlátozó hatásai miatt hatályon kívül helyezték).
Részben a befektetés-ösztönzésnek, részben a szociális kiadások növekedésének
köszönhetően a költségvetés a hetvenes években és a nyolcvanas évek elején jelentős
egyensúlytalanságokkal küzdött, amit a nyolcvanas évek közepétől költségvetési
konszolidáció követett.
A külföldi befektetések olyan magas technológiai szintet honosítottak meg az országban,
ami lehetővé tette a hazai termék átlagosan igen magas bővülését (ld 4.5. ábra). Ugyanakkor
hosszú ideig az exportorientált termelés egyben problémája is volt az ír gazdaságnak, mivel
a hagyományos – munkaintenzív – iparágakból és a mezőgazdaságból kiszorult
munkavállalókat nem volt képes felszívni, így az ország munkaerő-piaci helyzete
kedvezőtlenebb volt az európai átlagnál.

Munkaerő-piaci intézményrendszer

A hetvenes éveket megelőzően a foglalkoztatással és bérekkel kapcsolatos kollektív
megállapodások kizárólag a munkaadók és munkavállalók közötti tárgyalások
eredményeként születtek, a kormány nem avatkozott bele a folyamatokba. A hetvenes évek
elejére kiderült, hogy a kormányzati kontroll hiányában a kollektív megállapodások
kedvezőtlen gazdasági hatásokkal járhatnak együtt (a bérek kívánatosnál nagyobb
emelkedése, infláció), így az évtized elejétől a kormány a megállapodások nemzeti szintre
emelésével kísérletezett, egyfajta korporatív megállapodási forma bevezetésével (Sexton et
al. 1996). A kollektív megállapodások ezek után is alkalomszerűen születtek, de a kormány
aktív részvételével. A bérek visszafogására való törekvés azonban kevés sikerrel járt, mivel
a nemzeti szintű megállapodások mellett másodlagos ágazati és vállalati szintű
megállapodások is születtek. A kormány beavatkozása emellett komoly feszültségeket
keltett, ami a sztrájkok és demonstrációk számának emelkedését eredményezte. A kudarcot
belátva 1981-ben visszatértek az önkéntes és decentralizált megállapodásokhoz.

30

Az ábra a teljes migrációról nyújt képet, az Unióba kivándoroltakról külön nem áll rendelkezésre adat.
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A foglalkoztatottak védelmére 1977-ben hoztak törvényeket, ezt megelőzően nem volt
törvényi szabályozás ezen a téren (Sexton és szerzőtársai). A törvényekben részletesen
szabályozzák az elbocsáthatóság és „el-nem-bocsáthatóság” feltételeit és a megfelelő kompenzációk nagyságát. A törvények a közösségi ajánlásoknak megfelelően készültek és rugalmasnak tekinthetők.
A munkanélküliek ellátásai Írországban komoly fejlődésen mentek keresztül. Ahogyan azt
korábban említettük, a szociális kiadásokra fordított összegek nagysága a ’70-es években
jelentősen megnőtt. Ez magában foglalta a munkanélküliek ellátásának növekedését is:
1973-1983-ig a munkanélküli járadékok helyettesítési aránya 73%-ról 86%-ra nőtt, ami
európai átlagban is magasnak számít.

Aktív munkaerő-piaci programok

Írországban a gazdasági szerkezetátalakítás igényével együtt megnőtt az aktív
munkaerő-piaci programok iránti igény is. Az erre fordított pénzek nagysága kiemelkedően
magasnak mondható (ld. 4.1. táblázat), az időszak elejétől kezdve növekvő tendenciát mutat,
majd a nyolcvanas évek költségvetési konszolidációját követően csökken az ilyen célú
kiadások nagysága. Érdemes megfigyelni azonban, hogy az aktív eszközökre fordított
pénzek nem csökkentek. Az aktív eszközök között kiemelkedő helyet foglal el a megváltozott
munkaerő-kereslet igényihez igazodni kívánó képzések rendszere, mind a
foglalkoztatottakra, mind a munkanélküliekre.

4.2. Görögország
A vizsgált országok közül másodiknak, 1981-ben Görögország csatlakozott a
Közösséghez. A csatlakozás környékén meglehetősen éles politikai viták zajlottak a
Közösségen belül a görög csatlakozást illetően, de végül a tárgyalásokat viszonylag hamar,
három év után lezárták, mivel Görögországban a közelgő választásokon baloldali győzelem
volt várható, ami alapjaiban veszélyeztette volna az ország csatlakozását. Így Görögország
integrációja elsősorban politikai döntés volt.

Munkaerő-piaci áttekintés

Görögországban az aktivitási és foglalkoztatási ráta a vizsgált időszakban valamivel az
EU-átlag alatt mozgott és a ’90-es évek elejétől eltekintve viszonylag stabilan alakult (ld. 4.6.
ábra). A foglalkoztatottak szektorális megoszlása a kevésbé fejlett, fejlődő országok
jellemzőit hordozza: a mezőgazdaságban a foglalkoztatottak viszonylag nagy, de csökkenő
hányada dolgozik, a szolgáltató szektorban dolgozók aránya nő és az ipar relatív súlya
állandónak mondható. A részmunkaidőben foglalkoztatottak aránya a foglalkoztatottakon
belül az európai átlagnál alacsonyabb (4.8. ábra), ami nagyrészt annak köszönhető, hogy a
részmunkaidős foglalkoztatást támogató rendelkezések csak 1990-ben léptek életbe. Azelőtt
ugyanis a munkaadónak a tényleges munkaidőtől függetlenül, teljes munkaidő után kellett a
terheket megfizetni (Kottis és Kottis 1997).
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A munkanélküliség a vizsgált időszakban 1993-tól eltekintve végig 8% alatt maradt és a
foglalkoztatottakhoz hasonlóan stabilan alakult. A munkanélküliségi ráta ezt a szintet a második olajválságot követően érte el, addig stabilan 2% közelében mozgott (OECD 1982). A
nők munkanélküliségi rátája, hasonlóan a többi vizsgált országhoz, Görögországban is jóval
magasabb, mint a férfiaké (4.9. ábra). A tartós munkanélküliek aránya az időszak elején az
EU-átlag alatt volt és csak a ’90-es évek elején érte el az átlagos európai szintet. Az 10.
ábrán azt is megfigyelhetjük, hogy a nők a tartós munkanélkülieknek csak kisebb hányadát
teszik ki, Kottis és Kottis elemzése viszont kimutatja, hogy a tartósan munkanélküli nők
jelentős része a munkaerő-piacra frissen belépettek közül kerül ki, azaz a frissen belépett
nők nagy eséllyel válnak tartósan munkanélkülivé. Ezt erősíti meg a 4.11. ábra is, melyen
látható, hogy a nők között a munkanélküliség általános szintjéhez képest magas az ifjúsági
munkanélküliség, és egyre nagyobb lesz a munkanélküli fiatalok aránya.
A munkaerő szabad áramlására vonatkozóan a csatlakozási szerződés Görögország
számára hétéves átmeneti periódust írt elő, azaz csak 1988-tól kezdve valósulhatott meg a
termelési tényezők szabad áramlása. A migráció alakulásáról a 4.12. ábra tájékoztat, melyről
leolvasható, hogy az ország a teljes időszakban nettó befogadó volt. Ez részben a jobboldali
diktatúra után külföldről hazatérő görögök magas számának, részben pedig a környező országokból és a Közel-Keletről illegálisan bevándorlók nagyobb tömegének köszönhető
(Kottis és Kottis 1997).

Makrogazdasági folyamatok

A 4.13. ábra tanúsága szerint a görög gazdaság a vizsgált időszakban meglehetősen hullámzó teljesítményt nyújtott. A folyamatok megértéséhez az időben néhány évet vissza kell
ugrani. A görög gazdaságot a csatlakozás előtti években részben a külgazdasági egyensúlytalanság jellemezte (a külkereskedelmi mérleg hiánya 1977-ben csaknem elérte a GDP 15%át), ugyanakkor a ’60-as és ’70-es években beáramlott külföldi tőkének köszönhetően az ipari termelés szerkezete jelentősen átalakult: az élelmiszeripart egyre inkább felváltotta a gépgyártás és a vegyipar (Artner-Éltető 1997). Az olajárrobbanások következtében azonban az
erőteljesen importfüggő görög gazdaság megrendült, a drachma a lebegőárfolyam 1975-ös
bevezetése után sokat vesztett értékéből és felszínre kerültek olyan problémák, melyet a
gazdaságirányítás azóta sem, vagy csak részben tudott orvosolni.
Kottis és Kottis a következő makrogazdasági tényezőket emeli ki, amelyek jelentősen
befolyásolták a ’80-as években a görög munkaerőpiacot:
•

Az agrárágazat visszaszorulása, amely elsősorban az elavult termékszerkezetnek és
termelési technológiának köszönhető, együtt járt a mezőgazdasági munkanélküliek számának növekedésével.

•

A gazdasági stagnálás és az ipar szerkezetváltása, amely utóbbi az integrációval megnőtt nemzetközi verseny következménye volt. Azok a vállalatok, melyek versenyképes
termékekkel akartak piacra lépni, szerkezetváltásra – így leépítésekre kényszerültek.
Számos állami kézben lévő vállalat az állami támogatások megszűnésével egyidejűleg
volt kénytelen bezárni kapuit (de még így is nagyszámú vállalat maradt állami tulajdonban).

•

Annak ellenére, hogy a termelékenység nem nőtt, a munkaerő költségei egyre magasabbak lettek.
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Mindezen gazdasági problémák mellett az ország baloldali irányítása alatt nőtt a közszféra gazdaságon belüli súlya, nehezítve ezzel az egészséges gazdasági szerkezet kialakulását.

Munkaerő-piaci intézményrendszer

Görögországban 1955 és 1990 között a kollektív megállapodások nagy részét a különböző foglalkozási csoportokra külön kötötték meg, de az aláírt megállapodásokat a gyakorlatban (a minimálbér kivételével) a közepesnél nagyobb cégek tartották be. Ez részben annak
is köszönhető, hogy egy 1982-ben meghozott törvény a 100 főnél nagyobb foglalkoztatotti
létszámmal rendelkező cégek számára kötelezővé tette, hogy a vállalatnál szakszervezeti
képviseletet működjön (Kottis és Kottis 1997). Ez a törvény komoly előrelépést jelentett a
szakszervezetek szervezettségében és érdekérvényesítő képességében, mert azelőtt a
munkavállalói érdekérvényesítés meglehetősen szervezetlen volt. Ugyancsak ettől az időponttól kezdve az országos megállapodásoknál egy általános szakszervezeti tömörülés képviseli a munkavállalói érdekeket.
A minimálbér meghatározása a már említett szakszervezeti tömörülés és a munkaadók
tárgyalásainak eredményeképpen évente kerül meghatározásra, a kormány egy közvetítő intézmény révén szól bele a megállapodásokba. A vizsgált időszakban a görög munkaerő-piac
egyik hibájaként róják fel a szerzők (OECD 1992b, Bean és szerzőtársai 1998), hogy ezeken
a bérmegállapodásokon a ’90-es évek elejéig a termelékenység és a munkanélküliség alakulásának figyelmen kívül hagyásával állapították meg az irányadó minimálbért, ami folyamatos
reálbér-növekedéshez vezetett. Ez a tény pedig a hullámzó teljesítményt nyújtó görög gazdaságnak nem kedvezett.
A munkahely védelmét szolgáló rendelkezések meglehetősen szigorúnak mondhatók Görögországban, más szóval az elbocsátás költségei a többi európai országhoz viszonyítva
magasak. Egyrészt a törvényi szabályozás nagyon szűk teret enged a kollektív elbocsátásoknak, másrészt az elbocsátással együtt járó végkielégítés összege is magas.
A munkanélküli ellátások az európai átlaghoz képest nem mondhatók bőkezűnek: az ellátások a minimálbér 1/3-ától 2/3-áig terjedő sáv közé esnek a korábbi munkaviszony hosszától függően.

Aktív munkaerő-piaci programok

A vizsgált időszakban a munkaerő-piaci programokra fordított összegek nagysága Görögországban az egyik legalacsonyabb volt a Közösségen belül. Ez egyrészt annak eredménye, hogy a munkanélküli ellátások a bérekhez képest relatíve alacsony, másrészt az aktív
munkaerő-piaci programok hiánya okozza (ld. 4.1. táblázat). A programokra fordított pénzek
mindazonáltal folyamatosan nőnek, ami azt mutatja, hogy a gazdaságpolitikai irányítás egyik
prioritása lett a munkaerő mobilizálása és átképzése, ugyanakkor az EMU-kritériumok
teljesítése nem engedi meg a közkiadások túlzott növekedését. A folyamatot segíti, hogy
1995-től az Európai Szociális Alap segítségével átfogó képzési programok indultak be az
országban.
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4.3. Portugália és Spanyolország

Munkaerő-piaci áttekintés

Ahogyan azt a bevezetőben említettük, e két ország esetében érdemes az elemzést öszszevontan elvégezni, mivel egy időpontban csatlakoztak az Unióhoz (1986), ezen kívül politikai és munkaerő-piaci hagyományaik is meglehetősen hasonlóak. Mindkét országról elmondható, hogy nagyjából a csatlakozást megelőző évtizedben alakult át a politikai berendezkedés egy autokrata rezsimből parlamentáris demokráciává. Gazdasági fejlettségben viszont jelentősen eltért egymástól a két ország a csatlakozás időpontjában: az egy főre jutó
GDP az EU átlag 58%-a volt Portugáliában, míg Spanyolországban ez az arány 70% volt. A
csatlakozási tárgyalások során a két ország számára hétéves átmeneti periódust határoztak
meg, azaz ennyi idő alatt törölték el az áruk és termelési tényezők szabad áramlását gátló
valamennyi korlátot. A munkaerő-piaci folyamatok alakulását a következőkben mutatjuk be.
Az aktivitási és foglalkoztatási helyzet alakulását a 4.14. ábra mutatja. A legfontosabb különbség, amire felfigyelhetünk, hogy Spanyolországban mind az aktivitási, mind a foglalkoztatási ráta lényegesen alacsonyabb szinten mozog, mint Portugáliában. Az aktivitási ráta
Spanyolországban 60% körül alakul az időszak egészben, Portugáliában pedig nagyjából
70%.
Az 1991 utáni néhány százalékpontos csökkenés összhangban van az európai trendekkel: az általános gazdasági visszaesés következményeként értékelhető. Az ábrán nem tüntettük fel, de a vizsgált periódus alatt mindkét országban jelentős átrendeződés történt a
munkaerő-piacon aktívak és a foglalkoztatottak nemi összetételében. Mindkét országról elmondható, hogy a férfiak aktivitási és foglalkoztatottsági szintjének csökkenése együtt járt a
nők hasonló mutatóinak emelkedésével, mindkét országban körülbelül 7 százalékponttal
emelkedett a nők foglalkoztatási aránya, az időszak végén Portugáliában a munkaképes korú nők 54%-a dolgozott, míg ez az arány a szomszéd országban mindössze 32% volt.
A munkaerő szektorális összetételének változása hasonló trendeket követ a két országban: a mezőgazdaságban foglalkoztatottak aránya jelentősen visszaesett, a szolgáltatószektorban dolgozók aránya ezzel párhuzamosan emelkedett (ld. 4.15. és 4.16. ábra). Ezek
a folyamatok megfelelnek az adott időszak európai trendjeinek, azaz a Közösségen belül is
jelentősen csökkent az agráriumban dolgozók száma és többen találtak munkát a szolgáltatások területén.
Bár a részmunkaidős foglalkoztatás terjedése általános európai trend, e két országban a
foglalkoztatásnak ez a formája (főleg a nők esetében) jóval az átlagos európai szint alatt mozog. A vizsgált időszakban Portugáliában az állással rendelkező nők 10-13, a férfiak 3-5%-a
dolgozott a teljes munkaidőnél kevesebbet (4.17. ábra). Spanyolországban ugyanez az
arány a nőknél 14-17%, a férfiaknál 2-5%. Az uniós átlag a nők esetében 1991 és 1996 között 28-36 százalék között alakult és emelkedő trendet mutatott.
A munkanélküliség alakulásánál is erőteljes nemi különbségeket figyelhetünk meg (4.18.
és 4.19. ábra). A csatlakozás környékén a nők munkanélküliségi rátája mindkét országban
mintegy 5 százalékponttal a férfiaké fölött helyezkedett el, Spanyolországban ez a különbség
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jelentősen, több mint kétszeresére nőtt, míg Portugáliában csökkent a rés a két nem között.
A munkanélküliség szintje Portugáliában gyakorlatilag végig 8% alatt maradt, Spanyolországban viszont máig a legmagasabb az Unióban a munkanélküliség, 1994-ben csaknem
elérte a 25%-ot (a két ország munkanélküliségi szintjében található eltérés okairól a későbbiekben még részletesen szólunk). 1992-ben mindkét országban megállt a munkanélküliségi
ráta csökkenése és emelkedés kezdődött, a kedvezőtlen világgazdasági folyamatok hatására azonban az Unióban is hasonló folyamatok mentek végbe. A munkanélküliség időtartamára mindkét országban jellemző, hogy igen magas a tartós munkanélküliek aránya (4.20. ábra). Ahogyan a fenti indikátoroknál, itt is elmondható, hogy Spanyolország esetében súlyosabb a probléma: az időszak elején a munkanélküliek csaknem 60%-át tették ki az egy évnél
régebb óta munka nélkül lévők, Portugáliában ez az arány 53%. A grafikonok alakja mindkét
országban hasonló alakot vesz fel: a 90-es évek elejéig csökkenő, majd ismét növekvő tendencia tapasztalható, az időszak végén egyaránt 53% körüli arányban vannak jelen a munkanélküliek között a tartósan munka nélkül levők. Az ábráról ugyancsak leolvasható, hogy
Spanyolországban a tartós munkanélküliek között a teljes időszakban nagyobb arányt képviselnek a nők, szemben Portugáliával, ahol a munkaerő-piaci szempontból „jobb években” a
nők relatív helyzete számottevő mértékben javult, a tartós munkanélkülieknek kisebb hányada került ki a közülük. Több szerző kiemeli, hogy a tartós munkanélküliek között nagy számban találhatjuk meg a korábban mezőgazdaságban dolgozókat, azaz az agráriumból munkanélkülivé lett emberek elhelyezkedési esélyei meglehetősen alacsonyak (Bover et al. 1998,
Figueredo et al. 1996, Toharia 1997). A hosszabb ideje munkanélküli státuszban levők között
mindkét országban az alacsony végzettségűek aránya a legmagasabb.
A tartós munkanélküliség mellett Nyugat-Európában a másik komoly probléma az ifjúsági
munkanélküliség rendkívül magas szintje. Spanyolországban a mutatók mind a férfiak, mind
a nők esetében messze az európai átlag fölött mozogtak, míg Portugáliában valamivel az átlagos szint alatt helyezkedtek el. Mindkét országban a nők között magasabb az ifjúsági munkanélküliség, Spanyolországban a nemek közötti szakadék nagyobb, mint Portugáliában. Az
ifjúsági munkanélküliek között mindkét országban a legnagyobb számban az első állásukat
keresők vannak (Figueredo et al. 1996, Toharia 1997).
Az európai integrációval kapcsolatban kulcskérdésként kezelt munkaerő-mobilitásnak a
portugál és spanyol tárgyalásokon is kiemelt szerepe volt. A társulási szerződésekben mindkét ország számára hétéves átmeneti periódust írtak elő, amely alatt az áruk és termelési tényezők szabad áramlását gátló összes korlátot kölcsönösen megszüntették. A nettó migrációról a két országban a 4.23. ábra tájékoztat. A ’90-es évek elejéig mindkét ország nettó befogadó volt, azaz a bevándorlás meghaladta a kivándorlást, aminek oka elsősorban a diktatúra után visszatérők magas számával magyarázható (Toharia 1997). A tendencia a kilencvenes évek elején, a gazdasági visszaeséssel egy időben megfordult, de nettó kivándorlást
nem lehet jelentősnek nevezni (1-2‰).
Munkaerő-piaci áttekintésünk végén a két ország nemzetközi versenyképességének egy
aspektusát, a munkaerő-költségek alakulását mutatjuk be (4.23. ábra). Bár mindkét országban alacsonyabbak az ipari munkaerő költségei az európai átlagnál, Portugáliában mégis
rendkívül alacsonynak mondható. A csatlakozással egy időben elindult egyfajta konvergencia a munkaerő-költségek terén, de Portugália annak ellenére messze az EU-átlag alatt maradt, hogy tíz év alatt több mint kétszeresére emelkedtek a foglalkoztatáshoz kapcsolódó
költségek. Spanyolország esetében a lemaradás nem olyan jelentős, és az időszak elején az
évi átlagosan 2%-os reálbér növekedésnek köszönhetően dinamikusan emelkedtek a munkaerő költségei, majd a kedvezőtlen gazdasági folyamatok miatt az időszak második felében
némi visszaesés tapasztalható.
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Makrogazdasági folyamatok

Portugália tradicionálisan nyitottabb gazdaság, mint Spanyolország, ami részben méretéből adódik, másrészt viszont az eltérő intézményi struktúra és gazdaságpolitika következménye is. Az alábbiakban áttekintjük a két ország (külső és belső) gazdaságpolitikájának legfontosabb vonásait, melyek befolyásolták a munkaerő-piaci folyamatokat.
A nyolcvanas évek Spanyolországának gazdaságpolitikájára talán a legnagyobb hatással
az ún. Moncloa-paktum volt, melyet még 1978-ban írtak alá a politikai pártok. Az egyezmény
a Franco halálát követő rövid időszakot zárta le, melynek során a legálissá vált megerősödött
szakszervezetek erős béremelési követelésekkel álltak elő, amely bérnövekedési folyamat
magas inflációval járt együtt (Toharia 1997, Bean et al. 1998). A paktum a megbomlott gazdasági egyensúly helyreállítását célozta meg, és hosszú ideig meghatározta a spanyol gazdaságpolitikát. Lényege az infláció visszaszorítása volt, melyet elsősorban a megnőtt bérköltségek reálértéken tartásával értek el, a dinamikusan fejlődő gazdaság mellett (ld. a 24.
ábrát). Emellett fontos szerepet játszott az 1978-ban alapított Nemzeti Bank aktív monetáris
politikája. Az egyezségnek köszönhetően Spanyolországban a második olajválság után – a
legtöbb európai országgal ellentétben – a nyolcvanas évek elején is csökkent az infláció, viszont ezzel párhuzamosan nőtt a munkanélküliség. Az ország 1989-ben csatlakozott az
EMS-hez és az ERM-hez31, aminek elsődleges célja az ország monetáris hitelességének
megerősítése volt. A peseta árfolyamát az ERM-hez történt csatlakozáskor a reálisnál magasabban állapították meg, ami a magas kamatlábakkal együtt a beruházások és a foglalkoztatás csökkenésével járt együtt. 1992-ben végül leértékelték a pesetát, ami javította az
ország versenyképességét és segítette a recesszióból történő kilábalásban.
A költségvetés egyenlege végig magas hiányt mutatott (az államadósság 1995-re elérte a
GDP 65%-át, ld. Toharia 1997), ami elsősorban a demokratikus átmenet miatt megnőtt közösségi fogyasztásnak, másrészt a jóléti kiadások magas szintjének volt köszönhető (természetesen nem szabad elfelejteni, hogy Spanyolország 1992-ben olimpiát és világkiállítást
rendezett). Egy 1988-89-es általános sztrájk következtében pedig tovább nőttek a szociális
kiadások, ami oda vezetett, hogy 1993-tól fiskális megszorításokat kellett alkalmazni és a jóléti kiadásokat – köztük a munkanélküliek ellátásait – csökkenteni kellett.
Az előzőekkel ellentétben a portugál monetáris és költségvetési irányítás olyan sikertörténetnek számít, ahol egyidejűleg alacsony szinten tudták tartani az inflációt és a munkanélküliséget és a nemzeti valuta is stabil maradt (Figueredo et al.). Ennek egyik oka, hogy a ’80as évek közepétől a monetáris irányítás a kiszámítható csúszó-leértékelést alkalmazta, ami
olyan sikeresnek bizonyult, hogy 1990-ben az ország csatlakozott az EMS-hez és megszűntette a csúszó-leértékelést. A portugál gazdaság versenyképessége – alacsony bérek, viszonylag gyenge valuta – a külföldi befektetők egyik kedvelt európai országává tette Portugáliát: a közvetlen külföldi beruházások nagysága 1990-ben csaknem elérte a GDP 4%-át. A
gazdaság nyitottsága, a viszonylag alacsony (de fejlődő) iskolázottsági szint és az ország
elmaradott gazdasági szerkezete azonban azt eredményezte, hogy a gazdaság még jó ideig
erősen függött (függ) a nemzetközi gazdasági konjunktúrától. Éppen ennek köszönhető,
hogy a foglalkoztatottak szerkezetében lényeges változások történtek – ahogyan azt az előző részben láttuk – és a portugál kormányzat a konjunktúrától kevésbé függő, technológiaintenzív iparágak fejlesztését preferálja.
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Összegezve tehát elmondhatjuk, hogy a rugalmasabb monetáris politika párosulva egy
versenyképesebb gazdasági környezettel és egy kevésbé kiterjedt jóléti rendszerrel, magasabb foglalkoztatási szinttel járt együtt Portugáliában, mint a szigorú antiinflációs politika és a
kiterjedt jóléti rendszer Spanyolországban.

Munkaerő-piaci intézményrendszer

A közgazdasági elméletek szerint a magasabb elbocsátási költségek hatására nő a
munkanélküliség időtartama (Bover et al. 1998). Az elmélet tesztelése jó lehetőséget nyújt
arra, hogy összehasonlítsuk a foglalkoztatással kapcsolatos szabályozás legfontosabb
elemeit Portugália és Spanyolország esetében. Elöljáróban annyit elmondhatunk, hogy a
szakirodalom a spanyol munkaerő-piaci szabályozást tartja Európában az egyik
legmerevebbnek (ld. többek között Franks 1994, Bover et al. 1998, Bean et al. 1998). A
munkaerő elbocsátásának jelentős anyagi költségei vannak, melyek a gyakorlatban
magasabbak Spanyolország esetében. Az elbocsátó cégnek mindkét országban bizonyítania
kell, hogy az elbocsátás szükséges és jogos volt, amely ellen a munkavállaló bíróságon
fellebbezhet. A fellebbezésre történő ösztönzés azonban a két országban meglehetősen
eltér: míg Portugáliában a munkavállaló egyetlen kilátása az lehet, hogy visszahelyezik
állásába, addig Spanyolországban akár 24 havi extra végkielégítést is ítélhet a bíróság a
jogtalanul elbocsátott dolgozónak32. Ezért Portugáliában sokkal ritkábban fordultak a
munkavállalók bírósághoz, mint Spanyolországban, ahol a bíróság 1996-ban az esetek 80%ában a munkavállalók szempontjából kedvező ítéletet hozott (Bover et al. 1998).
A munkanélküliek támogatása is meglehetősen eltért a vizsgált időszakban a két
országban. Míg Portugáliában a munkanélküliek biztosítását csak 1995-ben vezették be,
addig Spanyolországban, 1993-ban a biztosítottak lefedettsége 70%-os volt (Bover és
szerzőtársai 1998). Spanyolországban a munkanélküliek ellátására fordított összeg 1992-ig
nőtt és csak a fentebb már említett 1993-as megszorító intézkedések hatására lehetett
csökkenteni azokat. A munkanélküli járadék nagyságára vonatkozó helyettesítési hányados
Spanyolországban 70%, Portugáliában pedig 65% a munkanélküliség első hat hónapjára, a
hetedik hónaptól azonban a portugál ellátás a nagyobb.
A munkaerő-piac további lényeges eleme, a kollektív megállapodásokra vonatkozó
szabályozás meglehetősen hasonló a két országban, Portugáliában azonban a gyakorlatban
sokkal rugalmasabb a rendszer. Mindkét országban a minimálbért évente törvényben
rögzítik, ezen kívül ágazatonként és foglalkozásonként megállapítanak egyfajta referenciabért, ami ágazati minimálbérként funkcionál. A különbség a két országban az, hogy míg
Spanyolországban az aktuális bérek nem térnek el jelentősen a referencia-bértől,
Portugáliában az egyes vállalatoknak a bérmegállapításnál jóval nagyobb tere van (Bover és
szerzőtársai).
A
megállapodások
kidolgozásánál
résztvevő
szakszervezetek
érdekérvényesítő képessége is különböző a két országban: Portugáliában a szakszervezeti
képviselet, így a tárgyalóképesség erőssége is a tagság nagyságától függenek, és mivel az
országban sok kis szakszervezet működik egymás mellett szervezetlenül, így
érdekérvényesítő képességük is ennek megfelelően alacsony, bár az általuk aláírt
megállapodások az ágazat minden dolgozójára kötelező érvényűek, függetlenül attól, hogy
tagok-e vagy sem. Spanyolországban választásokon döntenek a szakszervezeti
képviseletről és a törvény csak a leginkább reprezentatív szakszervezeteknek biztosít
tárgyalási jogosítványokat. Ennek következtében sokkal koncentráltabb, így erősebb
érdekérvényesítő képességgel rendelkeznek.
32

A szabályozást 1997-ben változtatták meg, addig a végkielégítés akár 45 havi fizetés is lehetett.
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Aktív munkaerő-piaci programok

A 4.1. táblázatban 1985 és 1991 között a munkaerő-piaci programokra fordított
közkiadások GDP-hez viszonyított nagyságát láthatjuk. Amint azt már az előző részekben is
elmondtuk, Spanyolországban meglehetősen kiterjedt és bőkezű szociális rendszer
működött a vizsgált időszakban, amit a munkaerő-piaci programokra fordított pénzek
nagysága is mutat. A legszembetűnőbb különbség a két ország között, hogy amíg
Spanyolországban a kiadások túlnyomó többségét a munkanélküliek ellátását szolgáló
passzív eszközök emésztik fel, addig Portugáliában az aktív eszközökre fordított összeg
magasabb a munkanélküliek ellátására költött pénz nagyságánál. Portugáliában különösen
nagy a foglalkoztatottak tovább- és átképzésére fordított összeg, amely elsősorban a
gazdasági szerkezetváltást hivatott elősegíteni. A munkanélküliek mobilizálásának
elsődleges célcsoportjai mindkét országban a fiatalok, a tartós munkanélküliek és a nők.
Érdemes még ezen kívül megemlíteni, hogy Spanyolországban viszonylag magas a szociális
célú foglalkoztatás elősegítésére fordított kiadások aránya.

Összegzés
A négy ország munkaerőpiaci jellemzőit áttekintve legfontosabb megállapításaink a
következők:
1. A vizsgált négy ország példája alapján elmondható, hogy az uniós csatlakozás csak
közvetetten befolyásolta a munkaerő-piaci folyamatokat.
2. Az egyik legfontosabb tényező a foglalkoztatás és a munkaerő alakulásánál, hogy az
adott gazdaság mennyire képes rugalmasan alkalmazkodni a megváltozott környezethez
és a nemzetközi verseny kihívásainak.
3. Azokban az országokban, ahol a munkaerő-piac intézménye merevnek mondható, a
foglalkoztatási helyzettel kapcsolatos problémák ellen nem tudtak hatékonyan fellépni.
4. A közvetlen külföldi befektetések kedvezően befolyásolják a gazdaság
teljesítőképességét, de a munkaerő-piaci egyensúly fenntartásához figyelmet kell
szentelni a hagyományos hazai iparágak átstrukturálására.
5. Minden vizsgált ország esetében a foglalkoztatottak szerkezete hasonló módon változott:
a mezőgazdasági foglalkoztatottak számának csökkenése együtt járt a tercier szektor
megerősödésével. Az agrárágazatból munkanélkülivé lett tömegek elhelyezkedési
problémáinak megoldása minden országban nehézséget jelentett.
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Függelék
4.1. táblázat
Munkaerő-piaci programokra fordított közkiadások a GDP százalékában
Írország
Aktív eszközök
Munkanélküliek mobilizálása
Foglalkoztatottak tovább- és átképzése
Szociális célú foglalkoztatás
Passzív eszközök
Összesen
Görögország
Aktív eszközök
Munkanélküliek mobilizálása
Foglalkoztatottak tovább- és átképzése
Szociális célú foglalkoztatás
Passzív eszközök
Összesen
Spanyolország
Aktív eszközök
Munkanélküliek mobilizálása
Foglalkoztatottak tovább- és átképzése
Szociális célú foglalkoztatás
Passzív eszközök
Összesen
Portugália
Aktív eszközök
Munkanélküliek mobilizálása
Foglalkoztatottak tovább- és átképzése
Szociális célú foglalkoztatás
Passzív eszközök
Összesen
Forrás: OECD 1992a.

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1,58
0,88
0,43
0,09
3,69
5,27

1,65
0,82
0,41
0,23
3,72
5,37

1,60
0,79
0,37
0,25
3,55
5,16

1,61
0,87
0,35
0,24
3,27
4,88

1,49
0,81
0,36
0,18
2,95
4,44

1,49
0,78
0,34
0,24
2,85
4,33

1,48
0,78
0,31
0,25
2,83
4,31

0,21
0,07
0,04
0,01
0,43
0,64

0,26
0,10
0,05
0,02
0,50
0,76

0,26
0,11
0,06
0,01
0,47
0,73

0,30
0,12
0,11
0,01
0,42
0,72

0,47
0,13
0,26
0,01
0,41
0,88

0,50
0,19
0,23
0,01
0,43
0,93

0,49
0,17
0,23
0,01
0,73
1,22

0,34
0,15
0,10
2,89
3,23

0,64
0,43
0,11
2,59
3,23

0,66
0,43
0,02
0,11
2,53
3,19

0,76
0,49
0,03
0,13
2,42
3,18

0,79
0,51
0,04
0,13
2,30
3,09

0,75
0,47
0,03
0,12
2,43
3,18

0,76
0,47
0,04
0,12
2,77
3,53

n.a.

0,41
0,07
0,22
0,04
0,40
0,81

0,45
0,11
0,19
0,05
0,37
0,82

0,54
0,16
0,23
0,07
0,30
0,84

0,50
0,11
0,24
0,04
0,29
0,79

0,52
0,11
0,26
0,04
0,31
0,83

0,50
0,09
0,30
0,03
0,30
0,80

n.a
n.a
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4.1. ábra
Aktivitási és foglalkoztatási ráta Írországban, az aktív korú (16-65 éves) népesség
százalékában
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Forrás: OECD 1983a, Eurostat 1984.

2.4.ábra
A foglalkoztatottak gazdasági ágak szerinti százalékos megoszlása Írországban
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Forrás: Eurostat 1984.
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Tercier szektor

4.3. ábra
Munkanélküliségi ráták Írországban (%)
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Forrás: Eurostat 1984.

4.4. ábra
Ezer főre jutó nettó migráció Írországban (fő)
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Forrás: Eurostat 1984.
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4.5. ábra
Reál GDP változás az előző év százalékában, Írországban
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Forrás: OECD 1984.

4.6. ábra
Aktivitási és foglalkoztatási ráta Görögországban, az aktív korú (16-65 éves) népesség
százalékában
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Forrás: OECD 1999, Eurostat 1995
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Foglalkoztatási ráta

4.7. ábra
A foglalkoztatottak gazdasági ágak szerinti százalékos megoszlása Görögországban

60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
Ipar

Mezőgazdaság

Tercier szektor

Forrás: Eurostat 1995.

4.8. ábra
A részmunkaidőben foglalkoztatottak aránya a foglalkoztatottakon belül Görögországban (%)
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Forrás: Eurostat 1995.
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4.9. ábra
Munkanélküliségi ráták Görögországban (%)
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Forrás: Eurostat 1995.

4.10. ábra
A tartós (egy évnél hosszabb) munkanélküliség jellemzői Görögországban (%)
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Forrás: Eurostat 1995.
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4.11. ábra
Ifjúsági munkanélküliség Görögországban (%)
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Forrás: Eurostat 1995.

4.12. ábra
Ezer főre jutó nettó migráció Görögországban (fő)
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Forrás: Eurostat 1995.
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4.13. ábra
Reál GDP változás az előző év százalékában, Görögországban
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Forrás: OECD 1997.

4.14. ábra
Aktivitási és foglalkoztatási ráták a Spanyolországban és Portugáliában, az aktív korú
(16-65 éves) népesség százalékában
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Forrás: OECD 1999, Eurostat 1997
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Aktivitási ráta - Po.
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4.15. ábra
A foglalkoztatottak gazdasági ágak szerinti százalékos megoszlása Spanyolországban
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Forrás: Eurostat 1997.

4.16. ábra
A foglalkoztatottak gazdasági ágak szerinti százalékos megoszlása Portugáliában
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Forrás: Eurostat 1997.
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Tercier szektor

4.17. ábra
A részmunkaidőben foglalkoztatottak aránya a foglalkoztatottakon belül (%)
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Forrás: Eurostat 1997. 1986-ra Spanyolországra nincs adat

4.18. ábra
Munkanélküliségi ráták Spanyolországban (%)
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Forrás: Eurostat 1997.
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4.19. ábra
Munkanélküliségi ráták Portugáliában (%)
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Forrás: Eurostat 1997.

4.20. ábra
A tartós (egy évnél hosszabb) munkanélküliség jellemzői Spanyolországban és Portugáliában (%)
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Forrás: Eurostat 1997.
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4.21. ábra
Ifjúsági munkanélküliség Portugáliában és Spanyolországban (%)
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Forrás: Eurostat 1997.

4.22. ábra
Ezer főre jutó nettó migráció Portugáliában és Spanyolországban (fő)
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Forrás: Eurostat 1997.
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Portugália

4.23. ábra
Egy munkaóra átlagos költsége az iparban, Portugáliában és Spanyolországban (ECU)
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Forrás: Eurostat 1997.

4.24. ábra
Reál GDP változás az előző évhez képest Spanyolországban és Portugáliában (%)
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5. A négy ország nyugdíjrendszerei (Szabó Miklós)

Írország 1973-ban, Görögország 1981-ben, Portugália és Spanyolország pedig 1986-ban
lett az Európai Gazdasági Közösség tagja. Az alábbiakban a csatlakozás idején a gazdaságpolitikában bekövetkezett legfontosabb változásokat mutatjuk be. Ahogy azt látni fogjuk,
a csatlakozásnak egyik ország sem volt közvetlen hatása a nyugdíjrendszerre.
Írország a bővítés első körében, Dániával és Nagy-Britanniával együtt lépett be az EGKba. Mivel a mezőgazdaságnak a GDP-hez való hozzájárulása ekkoriban lényegesen nagyobb volt, mint a 90-es évek végén (1973-ban a GDP 16%-a, míg 1995-ben csupán 7%),
ezért az unió közös mezőgazdasági politikája (Common Agricultural Policy - CAP) komoly
előnyökkel járt Írország számára. A költségvetési politikában a 80-as évek közepén állt be
változás, és Írország fokozatosan vált éretté az Európai Monetáris Unióba való belépésre.
Ahogy azt a záró fejezetben számokkal is érzékeltetjük, Írország egészen a mai napig az EU
költségvetés legnagyobb haszonélvezője. Ezt a pozíciót sikerült fenntartania annak ellenére,
hogy az egy főre jutó GDP nagysága alacsonyabb Görögországban, Portugáliában és Spanyolországban is.
Görögországban 1981-ben a Papandreu vezette Szocialista Párt került hatalomra, amely
köztudottan Európai Közösség-ellenes gazdaságpolitikát folytattak, és hatalomra kerülésük
után egy radikális jövedelem-újraelosztási programot hajtottak végre. A szocialista kormány
élesen elutasította az EGK-val kötött egyezményt, és a 80-as évek első felében mindvégig
egy speciális státusz elérésére törekedett. Az expanzív gazdaságpolitika eredményeként a
nyugdíjak és a bérek is jelentős mértékben emelkedtek, ugyanakkor a költségvetési hiány és
az államadósság is komoly mértékben megnőtt. Mindennek eredményeként a 80-as évek
második felében és a 90-es években is több stabilizációs programot kellett végrehajtani.
Spanyolországban egy évvel az EGK-hoz való csatlakozás után, 1987-ben lépett életbe a
nyugdíjalapokra vonatkozó törvény. Kezdetben leginkább vállalatok alapítottak nyugdíjalapokat, és a legfőbb céljuk az volt, hogy ezzel is vonzóbbá tegyék a vállalatot a munkavállalók
számára. Rövid időn belül a nyugdíjalapok egyre népszerűbbé váltak, és a rendszer komoly
fejlődésen ment keresztül, ez azonban nem kapcsolódott közvetlenül az EGK-ba való belépéshez.
A portugál gazdaság 1974 és 1985 között állandó válságban volt, a Nemzetközi Valutaalapnak kétszer kellett beavatkoznia, és átmeneti segélyt nyújtania az ország számára. A
költségvetési hiány 10%, az infláció 30% körül mozgott ebben az időszakban. Az árstabilitás
elérése és az Európai Közösség tagországainak életszínvonalához való közeledés egy
többéves stratégiai program elfogadását tette szükségessé. Ezt az 1987-ben elfogadott
csomagot 1989-ben egy újabbal egészítették ki, amely többek között egy átfogó adóreform,
ezen belül a jövedelemadó bevezetését jelentette. A 80-as évek közepétől az állami kiadások rendszere több strukturális reformon ment keresztül. 1986-ban vezették be a forgalmi
adót (pontosabban a hozzáadott érték adót - value added tax), amelyet folyamatosan közelítettek a tagországokban meglévő értékekhez. Az állami szektor reformján belül a legnagyobb
nagyságrendű elem a társadalombiztosítás volt.
Ahogy az a fentiekből is látszik, a csatlakozást követő néhány év nem hozott komoly változást az egyes országok nyugdíjrendszereiben. Az Európai Uniónak (korábban az EK-nak)

99

egészen a 90-es évek közepéig nem volt átfogó politikája a nyugdíjrendszerek összehangolására, 1997-ben adták ki a kiegészítő nyugdíjrendszerek átalakítását szorgalmazó Green
Papert (European Commission [1997]), amely a nyugdíjalapok prudenciális szabályozását, a
szabad munkaerőmozgás előmozdítását és az adórendszerek összehangolását hangsúlyozta. Ezt megelőzően nem beszélhetünk közvetlen uniós szintű szabályozásról. A maastrichti
kritériumok elfogadása ugyanakkor komoly kényszerítő erőt jelentett az egyes tagországok
számára: a költségvetési hiány illetve az államadósság nem lehet magasabb, mint a GDP 3
illetve 60%-a. Ez komoly korlátokat szabott a fiskális politika számára, és az egyes kormányokat egy előrelátó költségvetési politikára kényszerítette. A legtöbb országban nyugdíjreformokat hajtottak végre, és több esetben ezt a rendszer részleges privatizációjával vitték
végbe. Magyarország uniós csatlakozása szempontjából ezért sokkal szerencsésebb az elmúlt néhány évbe bekövetkezetett változásokat vizsgálni.

Bevezetés
A jóléti színvonal fenntartása továbbra is az Európai Uniós tagállamok kiemelt céljai között szerepel. Ez nemcsak a társadalmi kohézió fenntartása szempontjából fontos, hanem
egyben a gazdasági növekedés elérésének illetve fenntartásának fontos tényezője. A nyugdíjkiadások az összes kiadásokon belül jelentős tételt jelentenek, 1997-ben az Európai Unió
GDP-jének 13%-át adták. Ez az arány minden valószínűség szerint növekedni fog a jövőben,
és megbízható becslések szerint néhány évtizeden belül jóval 20% felett lesz. Ez nagy részben a népesség öregedésével magyarázható: míg 1995-ben a lakosság 23%-a volt 65 éven
felüli, addig 2025-re ez az arány 40% körül lesz. A maastrichti kritériumok ugyanakkor kijelölnek egy felső határt a költségvetési hiánynak (és az államadósságnak) a GDP-hez viszonyított arányára vonatkozóan, amely jelentős mértékben behatárolja a költségvetési politika
mozgásterét. A jövőben az egyes tagállamok kormányainak nehéz döntéseket kell hozniuk a
nyugdíjszámla kiegyenlítése érdekében.
Nincs ez másként az általunk vizsgált négy ország esetében sem. Köztudott, hogy a helyettesítési ráták (a kezdő nyugdíjaknak az utolsó év keresetéhez viszonyított aránya) a 60as évektől kezdődően jelentősen nőttek. Míg a 60-as évek elején sok helyen a nyugdíjak
nagysága alig haladta meg a jövedelmek egyharmadát, és a helyettesítési ráta csak három
országban, többek között Portugáliában volt magasabb 78%-nál, addig 1995-re sehol sem
volt egyharmad alatt ez az érték, és tíz országban volt 75% felett, sőt Görögországban és
Spanyolországban megközelítette a keresetek nagyságát. Ennek következményeként az
időskori szegénység a legtöbb helyen eltűnt, és könnyebbé tette a nyugdíjba vonulást, ugyanakkor ez komoly adósságok felhalmozásával járt együtt, és úgy tűnik, hogy a megfelelő reformok időbeli meghozatala nélkül a számlát a jövőben megszülető korosztályoknak kell állnia (Eurostat [1999b]).
Az Európai Unió a foglalkoztatási illetve az önkéntes kiegészítő rendszerek működésének uniós szinten való összhangba hozását szorgalmazza (ezek képezik a közismert három
pilléres rendszer második és harmadik pillérét). Ezt 1997-ben az ún. Green Paper-ben
(European Commission [1997]), majd később az ezt követő viták és egyeztetések eredményeit összefoglaló konzultációs dokumentumban (European Commission [1999]) tették közzé. Különös fontosságú problémaként kezelik, hogy a foglalkoztatási rendszerek esetében
nincs közös jogi szabályozási keret. A bizottság olyan reformokat szorgalmaz, amelyek biztosítják, hogy ezek a rendszerek kihasználják a szabad munkaerő- és tőkeáramlásból származó előnyöket. Egy hatékonyabban működő uniós tőkepiac ugyanis elősegíti, hogy a nyugdíjalapok magasabb hozamokat érjenek el, amely közvetett módon csökkenti a munkaköltségeket, és így növeli a foglalkoztatást. A társadalombiztosítási rendszereket kiegészítő
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rendszereknek úgy kell átalakulniuk, hogy figyelembe vegyék a közös piac és az euro által
generált új környezetet. A befektetési szabályok nem szabad, hogy szükségtelenül korlátozzák a nyugdíjalapok mozgásterét, ugyanakkor továbbra is a jogosultak védelme áll a nyugdíjszolgáltató intézmények szabályozásának középpontjában. Bár továbbra is vannak nézeteltérések bizonyos kérdésekben (többek között a befektetési szabályok kérdésében), konszenzus alakult ki három alapelv tekintetében. Ezek a nyugdíjalapok prudenciális szabályozása, a szabad munkaerőmozgást gátoló akadályok megszüntetése illetve a tagállamok adórendszereinek összehangolása.
1997-ben a nyugdíjalapok eszközértéke az unió éves GDP-jének 23%-át adta, azonban
még mindig nincsenek olyan szabályok, amelyek garantálnák a szabad tőkemozgás elveinek
a nyugdíjalapokra való alkalmazását. Ez különösen azért szerencsétlen, mert az euro bevezetésével egy likvidebb és az árfolyamkockázatot kizáró tőkepiacon tudnának működni. A
szabad munkaerő-áramlás továbbra is az unió egyik legfontosabb vezérlőelve, ezért itt a
monetáris unió hitelessége a tét. A társadalombiztosítási rendszerre (első pillér) vonatkozóan
léteznek uniós szintű szabályok, ugyanakkor a kiegészítő rendszerek szintjén hiányzó szabályok továbbra is komoly gátat jelentenek a szabad munkaerő-áramlás számára. Pontosabb koordinációra van szükség a jogosultságok megszerzése illetve továbbvitele terén,
amely a szabályozási rendszerek és az adórendszerek összehangolását teszi szükségessé.
Utóbbi mindenekelőtt azoknak az elveknek a megszüntetését jelenti, amelyek a külföldi
nyugdíjalapok, biztosítótársaságok szolgáltatásait diszkriminálják.
Ebben a fejezetben először a szociális kiadások alakulását elemezzük, különös tekintettel
a nyugdíjkiadások alakulására. Bemutatjuk hogyan alakultak a szociális kiadások az elmúlt
évtized során, és ezen belül kiemelten foglalkozunk a négy ország nyugdíjkiadásának változásával. Jelentős különbségek vannak abban a tekintetben, hogy kik finanszírozzák a kiadásokat: míg Spanyolországban 70%-ban a munkáltatók és munkavállalók befizetései jelentik a
forrást, addig Írországban az ő szerepük lényegesen kisebb, és több mint 60%-ban az állam
(vagyis az adófizetők) állja a számlát. Ezt követi az intézményi felépítés bemutatása. A
nyugdíjrendszer mind a négy országban három pillérből áll. Az első a felosztó-kirovó elven
működő társadalombiztosítási rendszer, a második a foglalkoztatási vagy vállalati rendszereket foglalja magában, a harmadik pillért pedig az önkéntes kiegészítő vagy más néven egyéni nyugdíjak rendszerei jelentik.
A következő két fejezet a demográfiai és a munkapiaci változásokat mutatja be. A második világháborút követően a népesség folyamatosan növekedett, ám ez a növekedés az
utóbbi két évtizedben jelentősen lelassult, és ugyan a bevándorlók száma nőtt az utóbbi néhány évben, a demográfusok döntő többsége a népességnövekedés lassulásával számol. A
népességnövekedés mind a négy országban jóval évi 1% alatt marad, sőt Spanyolországban
2010 után a népesség fogyásával számolnak. A nyugdíjrendszerek mindenkori állapota közvetlenül összefügg a munkapiac viselkedésével, az ott bekövetkezett változásokat elemzi az
ezt követő fejezet. A fejezet végén külön rész foglalkozik a hosszú távon várható hatásokkal,
amelynek bemutatásához kiváló eszköz a korosztályi elszámolás módszere.

5.1. Általános tendenciák
Mindenekelőtt nézzük meg, hogyan alakultak a szociális kiadások a 90-es évek során a
vizsgálandó négy országban és az Európai Unióban. 1990 és 1993 között a kiadások nagy
mértékben nőttek, ami a lassuló gazdasági növekedésnek és az ebből következő magasabb
munkanélküliségnek tudható be. 1993-ban ez az érték 29% volt, majd lefelé menő trendet
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mutatott 1993 és 1996 között, és ezt követően 1997-ben is. Erre az újonnan beindult növekedés és a szociális kiadások növekedésének lassulása adhat magyarázatot.
5.1. táblázat
A szociális kiadások alakulása a 90-es évek során (a GDP százalékában)
1990

1993

1996

1997

Görögország

23,2

22,3

23,1

23,6

Írország

19,1

20,7

18,5

17,5

Portugália

15,6

21,0

21,6

22,5

Spanyolország

19,9

24,0

21,9

21,4

EU átlag

25,4

29,0

28,7

28,2

Forrás: European Commission [2000b].

Az Európai Unión belül az általunk vizsgált négy országban a legalacsonyabb a szociális
kiadások aránya, az értékek mind a négy országban jóval az EU átlag, 28,2% alatt maradnak. A korrektebb összehasonlítás kedvéért érdemes vásárlóerő paritáson összevetni ezeket
a kiadásokat. A négy ország egymáshoz viszonyított sorrendje némileg változik, de továbbra
is itt a legalacsonyabb a szociális kiadások aránya, és az is látszik, hogy az értékek jóval elmaradnak az Európai Uniós átlagtól (lásd a diagramot).
5.1. ábra
A szociális kiadások nagysága vásárlóerő paritás egységekben 1997-be
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Forrás: European Commission [2000b].
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EU-15

1997-ben az EU tagországok döntő többségében a nyugdíjkiadások tették ki a szociális
kiadások legnagyobb részét (átlagosan 48%-ot). Portugáliában, Spanyolországban és Görögországban ez az érték nagyobb volt 50%-nál, ezzel szemben Írországban csupán 27% volt,
ahol ráadásul a természetbeni juttatások aránya magasabb volt a nyugdíjakénál. Az egyéb
pénzbeni juttatásoknak az összes szociális kiadáson belüli aránya nagyobb volt 30%-nál
Írországban, viszont 15%-nál alacsonyabb Spanyolországban, Portugáliában és Görögországban.
5.2. táblázat
A szociális kiadások megoszlása 1997-ben (a GDP százalékában)
Nyugdíjak

Egyéb pénzbeni
juttatások

Természetbeni
juttatások

Kiadások összesen

Görögország

11,8

3,3

7,5

22,7

Írország

4,5

5,8

6,5

16,8

Portugália

10,3

2,4

7,1

19,8

Spanyolország

10,5

4,5

5,8

20,9

EU átlag

13,0

5,9

8,3

27,2

Forrás: European Commission [2000b].

Míg 1990-ben a 15 EU tagországban a nyugdíjkiadások átlagosan a GDP 11,8%-át tették
ki, addig ez az érték 1997-ben 13%-ra nőtt. A 15 ország közül a legkevesebbet Írországban
költenek állami nyugdíjakra (4,5%), Portugália és Spanyolország esetében az érték közel
azonos (10,3% illetve 10,5%), míg Görögországban 11,8%, azaz mind a négy ország elmaradt az EU-s átlagtól. Érdekesség, hogy míg az Európai Unión belül általános trend volt a
nyugdíjkiadások növekedése, addig Írországban és Görögországban a nyugdíjkiadások
csökkentek 1990-hez képest. A növekedés különösen Portugáliában volt jelentős, a GDP
több mint 2%-át tette ki.
5.3. táblázat
A nyugdíjkiadások nagysága a GDP százalékában
1990

1997

Görögország

12,1

11,8

Írország

9,2

10,5

Portugália

7,6

10,3

Spanyolország

5,9

4,5

EU átlag

11,8

13,0

Forrás: European Commission [2000b].

A szociális kiadások finanszírozása döntően a munkáltatók és munkavállalók járulék befizetéseiből történt. Az EU átlag 62,4% volt 1997-ben, amely valamivel alacsonyabb ugyan az
1990-es értéknél (65,0%), azonban még így is jelentős. Meghatározó nagyságú a kormány103

zat hozzájárulása, amelyet adóbevételekből finanszíroznak: az EU átlag 32,4% volt 1997ben (28,8% 1990-ben). A négy vizsgálandó ország között ebben a tekintetben is jelentős különbségek mutatkoznak. A munkáltatók és munkavállalók járulékbefizetései jelentősek Spanyolországban (69,4%) és Görögországban (60,8%), alacsonyabbak Portugáliában (46,7%)
illetve Írországban (35,3%). Az állami hozzájárulás ennek megfelelően a legnagyobb Írországban (63,9%), amely az EU átlag kétszerese, a legalacsonyabb Spanyolországban
(27,1%).
5.4. táblázat
A szociális kiadások finanszírozása az összes kiadás százalékában

Kormányzat
1990

1997

Munkáltatók és
jogosultak*
összesen
1990

1997

Munkáltatók

Jogosultak

1990

1997

1990

1997

1990

1997

37,6
21,4
28,6

19,6
15,6
20,0

23,2
13,8
18,1

8,0
1,0
9,2

9,6
0,9
10,1

52,2
38,4

16,9
23,0

17,5
24,0

2,5
6,2

3,3
5,2

Görögország
33,0
29,6
59,0
60,8
39,4
Írország
59,0
63,9
40,0
35,3
24,4
Portugália 33,7
43,3
57,1
46,7
37,1
Spanyolország
26,2
27,1
71,3
69,7
54,4
EU átlag
28,8
32,4
65,0
62,4
42,0
*
Munkavállalók, önalkalmazottak, nyugdíjasok, stb.
Forrás: European Commission [2000b].

Egyéb

5.2. Intézményi felépítés
A négy ország nyugdíjrendszere a klasszikus hármas tagolódást mutatja:
•

az első pillér az állami nyugdíjrendszer (társadalombiztosítás);

•

a második a foglalkozatáshoz kapcsolódó rendszer (vagy más néven vállalati rendszerek
- occupational schemes);

•

a harmadik pedig az önkéntes kiegészítő nyugdíjrendszer (personal pension plans,
individual agreements).

Az 5.5. táblázat az állami nyugdíjrendszer (első pillér) legfontosabb tulajdonságait foglalja
össze. Ebben a rendszerben a legtöbb országban kötelező a részvétel, az alapnyugdíjra
mindenki jogosult. A nyugdíjkorhatárt nemrégiben emelték (a korábbi 60 vagy 62 évről), és
ma már szinte kivétel nélkül 65 év férfiak és nők esetén. Lehetőség van korengedményes
nyugdíjra, ami értelemszerűen a jogosultság egy részének elvesztésével jár (Portugáliában
évi 2%, Spanyolországban évi 8%), illetve a nyugdíjkorhatár elérése után a munkaviszony
fenntartására, és így magasabb nyugdíjak megszerzésére. A finanszírozás mindenhol felosztó-kirovó elven működik, azaz a mindenkori munkavállalók befizetéseiből finanszírozzák
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a nyugdíjakat. Portugáliában a stabilitás fenntartása érdekében egy tőkealappal egészítették
ki az alaprendszert.
A nyugdíjakat (elvileg) egy előre megadott formula alapján számítják, amit később sokszor módosítanak, ezért szokták azt hangsúlyozni, hogy ezek a rendszerek érzékenyek a politikai változásokra. Az alap- és kiegészítő nyugdíj nagysága a legtöbb esetben a biztosítási
időtől is függ (általában megadnak egy minimális időszakot, amely után valaki jogosulttá válik
a nyugdíjra). A nyugdíjakat értékük megőrzése érdekében indexálni szokták, amit az inflációhoz és/vagy a bérek növekedéséhez kapcsolnak. Az utóbbi néhány évben áttértek a bér
alapú indexálásról az infláción alapulóra, illetve az ún. svájci típusú indexálásra, ami a kettőnek egy kevert változata.
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5.5. táblázat
Társadalombiztosítási rendszerek (első pillér)

G

Finanszírozás
módja

Korhatár

Járulék nagysága

A nyugdíj nagysága és kiszámításának módja

felosztó-kirovó

Az 1993. január
1-je után biztosítottak esetén:
65 év.
1993. január 1je előtt: 65 év
(férfiak), 60 év
(nők).

Állami
nyugdíjrendszer
(IKA): 1993. január 1. előtt:
az éves kereset 20%-a
(munkáltatók:
13,33%,
munkavállalók:
6,67%).
1993. január 1. után: az
éves kereset 30%-a (munkáltatók: 13,33%, munkavállalók: 6,67%, állam:
10%)

Az 1993 január 1-je után biztosítottak esetén a nyugdíj
egy referencia bér alapján kerül kiszámításra (70%-30%ig,
ahol a kulcs nagysága a bérrel fordított arányban áll).

Ö
R
Ö
G
O.

Í

felosztó-kirovó

R

Az 1993. január 1-je után biztosítottak esetén: a nyugdíj az
utolsó 5 év kereset alapján
kerül kiszámításra, de a biztoKiegészítő
rendszer sítási idő is számít.
(TEAM): munkáltatók: 3%,
munkavállalók: 3%

66 év (férfiak n.a.
és nők)

Megfelelő társadalombiztosítási hozzájárulás esetén: 83
IEP (105,93 EURO), ami felnőtt korú eltartott esetén kiegészül 52,50 IEP-vel (66,60
EURO). Egyébként egy jövedelem teszt alapján: 72,50
IEP (92,06 EURO), kiegészítve a felnőtt korú eltartott esetén járó további 41,20 IEP-vel
(52,31 EURO).

O
R
SZ
Á
G
P
O
R
T
U
G

felosztó-kirovó, 65 év (férfiak Munkáltatók: 23,75%,
kiegészítve egy és nők)
Munkavállalók: 11%
1989-ben felállított tőkealapÖnalkalmazottak esetén:
pal, amelybe az
25,4% vagy 32%, attól
adóbevételek
függően, hogy csak az
egy része kerül.
alap- vagy a az alap- és
kiegészítő rendszerbe is
fizetnek járulékot.

Lehetőség van 65 éves kor
előtti és utáni nyugdíjba vonulásra. A jogosultsághoz legalább 15 évnyi hozzájárulás
szükséges. Minden egyes év
a bér 2%-ra jogosít.

felosztó-kirovó

Lehetőség van 65 éves kor
előtti és utáni nyugdíjba vonulásra.
Korengedményes
nyugdíj esetén minden egyes
évvel 8%-kal csökken a nyugdíj, 65 éves kor után minden
évvel 2%-kal nő. A nyugdíj
nagysága a keresettől és a
biztosítási időtől is függ.

A minimál nyugdíj 149 EURO
volt 1997-ben.

Á
L
I
A
S
P

65 év (férfiak Munkáltatók: 30,8%
és nők)
Munkavállalók: 6,4%

A
NY
O
L
O.
Forrás: European Commission [2000a].
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A második pillért az ún. foglalkoztatási rendszerek (occupational schemes) képezik. A jogosultság ebben az esetben közvetlenül a munkaviszonyhoz kötődik, ezért is szokás ezeket
a rendszereket foglalkoztatási vagy iparági rendszereknek nevezni. A tagság csak azokra
korlátozódik, akik egy adott szektorban vagy vállalatnál dolgoznak, és a nyugdíj a szociális
partnerek közötti megállapodás eredményeként vagy az adott szektorban fennálló szabályok
alapján alakul ki. A nyugdíjakat magán intézmények (nyugdíjalapok, beruházási alapok)
nyújtják, az állam általában csak felügyeleti szervként lát el szabályozó szerepet.
A finanszírozás szinte minden esetben tőkésített elven működik, azaz a mindenkori befizetéseket befektetik, és a befektetések hozamából finanszírozzák a nyugdíjakat. A be- és kifizetések közötti kapcsolat szorosabb az ún. befizetés meghatározott (defined contribution)
rendszerekben, amelyben a nyugdíjak nagyságát csak a járulékokból származó befektetések
hozama határozza meg. A kifizetés meghatározott (defined benefit) rendszerekben vannak
szolidaritási elemek, hiszen létezik jövedelem újraelosztás a nyugdíjalap tagjai között. Az
utóbbi rendszerekben a munkáltató egyfajta garanciát vállal a nyugdíjaknak a jövedelemhez
viszonyított nagyságára. A befizetés meghatározott rendszerekben a kockázatot teljes mértékben az egyén viseli.
A foglalkozatási rendszerek előnyei között szokás említeni, hogy szinte teljesen függetlenek a demográfiai változásoktól, létezik kapcsolat a be- és kifizetések között, a kifizetés
meghatározott rendszerekben a munkáltató garanciát vállal a tőkepiaci változások hátrányainak kiküszöbölésére, és a tagság különböző adókedvezményekkel is jár. Ugyanakkor azt
látni kell, hogy a vizsgált négy országban nem terjedtek el túlságosan ezek a rendszerek. A
foglalkoztatási rendszereken belül három alaptípust szokás megkülönböztetni. Az elsőbe
azok az országok tartoznak (Svájc, Franciaország, Hollandia, Dánia), ahol a tagság kötelező
vagy a rendszer kollektív szerződésen alapul. A másodikba azok, amelyekbe a belépés önkéntes, és a munkavállalók 30-50%-a tag (Nagy-Britannia, Németország, Belgium). Írországban jelenleg a munkáltatók 52%-a állított fel ilyen rendszert, és a foglalkoztatottak 50%a vált taggá A harmadik csoportba tartozó országokban a munkavállalók kevesebb, mint
15%-a tagja ilyen rendszernek. Ide tartozik Görögország, ahol a lakosság 5%-a lépett be
ilyen rendszerbe, és ezeket kizárólag nagy hazai illetve multinacionális vállalatok működtetik,
de Portugáliában és Spanyolországban is gyerekcipőben járnak ezek a rendszerek.
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5.6. táblázat
Foglalkoztatási rendszerek (második pillér)
Általános jellemzők
G
Ö
R
Ö

A részvétel önkéntes. Ezek
a rendszerek nem túl gyakoriak (a lakosság 5%-át
fedik le). A legtöbb esetben
egyedül a munkáltató finanszírozza a nyugdíjat.

Szolgáltatók

Szabályozás

(Élet)biztosító Fejlesztési Minisztérium
társaságok
(Ministry
of
(life
Development).
assurance
companies)

Adózás
A munkáltatók befizetései adókedvezménnyel
járnak. A nyugdíjakra a
szokásos
jövedelemadó szabályok vonatkoznak.

G
O.
Í
R
O
R
SZ
Á

A részvétel önkéntes. A Nyugdíj alamunkavállalók 50%-a vesz pok (pension
részt ilyen rendszerben. funds)
Léteznek kifizetés meghatározott (defined benefit)
és befizetés meghatározott
(defined
contribution)
rendszerek.

Vállalkozási, Kereskedelmi és Foglalkoztatási
Minisztérium
(Department
of
Enterprise, Trade and
Employment). A szabályok az Európai Unió
életbiztosításra vonatkozó elveit (EU Life
Assurance Directives)
követik.

A munkáltatók és munkavállalók
járulékai
adókedvezménnyel járnak.

Ezek a rendszerek nem túl
gyakoriak. Az állami nyugdíjra jogosultak 7%-a tagja
egy ilyen rendszernek.
Csak a munkáltatók fizetnek járulékot.

Vállalaton be- Portugál Biztosítási Inlüli
nyugdíj tézet
(Portuguese
alapok (zárt- Insurance Institution).
és nyílt végű
egyaránt), és
(élet)biztosító
társaságok.

A munkavállalók járulékai adókedvezménnyel
járnak, a munkáltatók
által fizetettre a szokásos jövedelemadó szabályok vonatkoznak.

Ezek a rendszerek viszonylag újak. Azok a
munkavállalók léphetnek
be ilyen rendszerbe, akik
legalább két éve dolgoznak
egy cégnél.

(Élet)biztosító Pénzügyminisztérium
társaságok és (Ministry of Finance).
nyugdíj alapok.

Nyugdíj alapok esetén
a munkáltatók és munkavállalók által fizetett
járulékok adókedvezménnyel járnak.

G
P
O
R
T
U
G
Á
L
S
P
A
NY
O
L
O.
Forrás: European Commission [2000a].

A harmadik pillért az önkéntes kiegészítő vagy más néven egyéni nyugdíjak rendszerei
(personal pension plans, individual agreements) képezik. Felépítésükben hasonlítanak a korábban már említett befizetés meghatározott rendszerekre, azzal a különbséggel, hogy a
tagság itt nem kötődik egy adott foglalkozáshoz, vállalathoz vagy iparághoz. A szerződések
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természetesen önkéntesek, ilyen típusú szolgáltatást a legtöbb esetben biztosító társaságok
nyújtanak, néhol (például Portugáliában) találkozunk nyílt illetve zárt végű nyugdíjalapokkal
egyaránt. A második pillérhez hasonlóan itt is komoly adókedvezménnyel jár a tagság. Mindenesetre a négy országban ezek a rendszerek nem túl gyakoriak, és inkább csak kiegészítik a másik két pillért.

5.3. Demográfiai változások
Ahogy az a következő két táblázatból kiderül, a vizsgált négy országban a népesség növekedése pozitív volt, amely nagy részben a bevándorlók számában bekövetkezett növekedésnek volt köszönhető. Spanyolországban alig változott volna, Görögországban pedig
egyáltalán nem is nőtt volna a népességszám a bevándorlók nélkül, de Portugáliában és a
magas növekedést mutató Írországban is a növekedés több mint felét a bevándorlók adják.
Ez Írország esetében igen komoly változást jelent, hiszen a 80-as évek végén népességcsökkenéssel kellett számolniuk, aminek elsődleges oka a kivándorlók nagy száma volt. Portugáliának egészen 1993-ig nettó kivándorlással kellett szembenéznie, amikor ez a trend
megfordult. A következő táblázatban a népességszám változására vonatkozó előrejelzések
szerepelnek. Ezekből egyrészt az látszik, hogy a 90-es években tapasztalható erőteljesebb
növekedés után a népesség növekedése jelentősen le fog lassulni: mindenhol jóval évi 1%
alatt marad, sőt Spanyolországban 2010 után a népesség fogyásával számolnak a demográfusok. A bevándorlók száma a jövőben meghaladja majd a kivándorlókét.
5.7. táblázat
A népességszám változása 1998-ban (százalék)
Népesség változása

Természetes növekedés

Nettó bevándorlás

Görögország

0,21

0,0

0,21

Írország

1,36

0,6

0,77

Portugália

0,22

0,07

0,15

Spanyolország

0,12

0,01

0,11

Magyarország

-0,43

-0,43

0,0

Forrás: Eurostat [1999a].
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5.8. táblázat
A népességszám és a bevándorlás várható alakulása 2020-ig (ezer fő)
Népesség

Nettó bevándorlás

1998

2010

2020

2010

2020

Görögország

10.511

11.079

11.269

232

250

Írország

3.694

3.832

3.947

0

0

Portugália

9.957

10.293

10.513

180

250

Spanyolország

39.400

39.799

39.331

350

350

Forrás: Eurostat [1999a].

A következő diagramból kiderül, hogy a termékenységi ráták mind a négy országban
csökkenő tendenciát mutattak az elmúlt negyven évben. A csökkenés különösen Írország,
Portugália és Spanyolország esetében volt drámai, ez nagy részben a magas kezdő értékekkel magyarázható. Spanyolország esetében ezt szokták a népességnövekedés lelassulásának legfontosabb tényezőjeként emlegetni. Írország kivételével arra lehet számítani,
hogy a csökkenés megáll, és a termékenységi ráták 1,6-1,7 körül alakulnak. Érdemes megjegyezni, hogy a folyamatos csökkenés ellenére az értékek még mindig Írországban lesznek
a legmagasabbak. További érdekesség, hogy Magyarország ebből a szempontból nem áll
rosszabbul Spanyolországnál és Görögországnál, bár a 90-es évek során tapasztalható
csökkenés (1,84-ről 1,33-ra) drámai volt.
5.2. ábra
A termékenységi ráták (várható) alakulása
1960-2020 között
4
3,5
3
2,5

1960

2

1990

1,5

1998
2010

1

2020

0,5
0
GRE

IRE

POR

SPA

EU
átlag

HUN

Forrás: Eurostat [1999a].

A várható élettartam mindenhol nőtt az utóbbi negyven évben, és ez a pozitív tendencia
minden valószínűség szerint fennmarad az elkövetkező húsz évben is. A nyugdíjkiadások
ennek megfelelően nőnek majd a jövőben. Ahogy az alábbi táblázatból kiderül, a várható
élettartam Magyarországon jóval elmarad még a négy ország közül legalacsonyabb értékekkel rendelkező Portugáliától is.
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5.9. táblázat
A várható élettartam alakulása 2020-ig
Születéskor
Férfiak

65 éves korban
Nők

Férfiak

Nők

1960

1997

2020

1960

1997

2020

1997

Görögország

67,3

75,5

79,4

72,4

80,8

83,6

16,5

18,9

Írország

68,1

73,4

76,4

71,9

78,6

82,4

14,1

17,5

Portugália

61,2

71,6

75,3

66,8

78,8

81,9

14,4

17,9

∗

19,9

Spanyolország

67,4

74,4

76,0

72,2

81,7

83,7

16,0

EU átlag

67,4

74,6

n.a.

72,9

80,9

n.a.

15,6

19,4

12,2

15,9

Magyarország

66,4

75,1

∗

1996-os adat.
Forrás: Eurostat [1999a].

A következő két táblázat a fiatal és idős korosztálynak a népességen belüli arányát, illetve a fiatal- és időskori függőségi ráták jelenlegi és várható alakulását mutatja a következő
húsz évben. 1998-ban a fiataloknak és időseknek a népességen belüli aránya lényegesen
megváltozott 1960-hoz képest. A fiatalok aránya csökkent, az öregeké pedig nőtt kivétel nélkül mind a négy országban. Ez a tendencia továbbra is folytatódni fog: Görögországban a fiatalok aránya 15%, az öregeké 21% lesz 2020-ban, Írországban az idősek aránya 17 és
19% között lesz, ami komoly növekedést jelent a jelenlegi 11,4%-hoz képest. Míg Portugáliában 1995-ben 84 időskorú jutott 100 fiatalra, addig 2020-ban ez az érték 112 lesz.
5.10. táblázat
A fiatal és idős korosztály aránya az összes népességen belül
15 évesnél fiatalabbak

65 évesnél idősebbek

1960

1998

1960

1998

Görögország

24,8

15,8

9,4

16,5

Írország

30,9

22,7

11,1

11,4

Portugália

29,2

17,0

8,0

15,1

Spanyolország

27,4

15,6

8,2

16,1

EU átlag

24,2

17,1

10,6

15,9

Magyarország

n.a.

17,5

n.a.

14,4

Forrás: Eurostat [1999a].

Az Európai Unión belül a magas függőségi rátával rendelkező országok közé tartozik Görögország, Portugália és Spanyolország. Írország esetében a fiatalkori függőségi ráta ma-
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gas, míg az időskori alacsony. Mind a négy országra igaz ugyanakkor, hogy az időskori függőségi ráták emelkedni fognak. Egyes elemzések szerint 2050-re Írországban és Spanyolországban lehet számítani a legerőteljesebb demográfiai nyomásra (lásd Boldrin et al. [1999]).
5.11. táblázat
Fiatalkori és időskori függőségi ráták∗ (várható) alakulása 2020-ig
Fiatalkori (0-15)

Időskori (65+)

1998

2020

1998

2020

Görögország

23,28

24,75

24,43

32,31

Írország

34,38

30,20

17,21

22,15

Portugália

25,08

24,87

22,20

27,27

Spanyolország

22,86

21,98

23,60

30,19

EU átlag

25,55

23,04

23,75

31,98

∗

A fiatalkori függőségi ráta a 0-14 éves korosztálynak, az időskori függőségi ráta az időskorúaknak
(65+) a munkaképes korúakhoz (15-64 évesek) mért arányát mutatja.
Forrás: Eurostat [1999a].

5.4. Munkapiaci változások
A nyugdíjrendszerek mindenkori állapota közvetlenül kapcsolódik a munkapiac
viselkedéséhez, ezért elkerülhetetlen, hogy megvizsgáljuk az ott bekövetkezett változásokat.
A vizsgált négy országban a 90-es évek során a munkapiaci részvételi ráta csökkenő
tendenciát mutatott (a változás különösen drasztikus volt a fiatalok esetében Portugáliában
és Spanyolországban), míg a munkanélküliségi ráta szinte kivétel nélkül nőtt. Írországban is
csak az utóbbi néhány évben tapasztalható növekedés eredményeként javultak az adatok,
1995-ig a munkanélküliségi ráta ott is nőtt. Mindezek együttes következményeként a
járulékfizetési idő csökken, aminek közvetlenül is negatív hatása van a nyugdíjrendszerekre.
Az időskorúak esetében is megnőtt a munkanélküliségi ráta, amely oda vezetett, hogy sokan
a munkanélküliség elől nyugdíjba „menekültek”, amely újabb nyomást jelentett a
nyugdíjrendszerekre (a 90-es évek során ez bevett gyakorlat volt Magyarországon is).
A korengedményes nyugdíj rendszerének bevezetése illetve a már meglévő szabályok
lazítása elterjedtté vált a legtöbb európai országban, mert a döntéshozók úgy vélték, hogy
így csökkenthető a fiatalkori munkanélküliség. Ez azonban csak akkor igaz, ha a
munkahelyek száma adott, és egy idősebb munkavállaló nyugdíjba vonulásával felszabadul
egy hely egy fiatal számára. Több elemzés bemutatta, hogy ez a helyettesítési hipotézis nem
teljesül: nincs negatív kapcsolat a munkapiacról kilépő idősek aránya és a fiatalkori
munkanélküliek aránya között (lásd például Boldrin et al.[1999]).
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5.12. táblázat
A munkanélküliségi ráták alakulása kor és nem szerint
15-24 évesek
Férfiak
1990

1998

Görög15,1 23,1
ország
Írország 18,9 12,9
8,3
Portugália 7,9
Spanyol23,2 27,1
ország
EU átlag 13,5 17,6
Magyarn.a.
14,8
ország
Forrás: OECD [1999].

25-54 évesek

Nők

Férfiak

55-64 évesek

Nők

Férfiak

Nők

1990

1998

1990

1998

1990

1998

1990

1998

1990

1998

32,6
16,1
13,3

42,4
11,1
10,9

3,2
11,8
2,4

6,5
7,7
3,1

8,6
13,5
5,4

14,4
6,7
5,4

1,8
8,5
1,9

3,7
5,3
3,8

1,2
8,3
1,4

3,9
4,6
2,8

39,7
18,1

43,4
20,8

9,3
5,0

11,5
7,3

20,6
8,9

24,1
10,3

8,4
5,6

9,6
8,0

7,2
5,7

9,6
8,3

n.a.

11,6

n.a.

6,9

n.a.

6,1

n.a.

4,7

n.a.

5,1

5.13. táblázat
A munkapiaci részvételi ráták kor és nem szerint (1990 és 1998)
15-24 évesek
Férfiak
1990

1998

Görögország
44,1 44,3
Írország
53,4 52,4
Portugália 63,8 51,1
Spanyolország
61,7 51,7
EU átlag 58,8 50,4
Magyarország
n.a.
46,5
Forrás: OECD [1999].

25-54 évesek

Nők

Férfiak

55-64 évesek

Nők

Férfiak

Nők

1990

1998

1990

1998

1990

1998

1990

1998

1990

1998

35,3
47,3
53,0

37,3
44,6
43,6

94,3
91,9
94,0

94,2
92,2
93,1

51,5
45,5
67,0

59,4
60,8
74,9

59,5
65,1
65,9

57,0
63,0
67,3

24,3
19,9
31,5

24,4
24,6
40,0

47,5
51,1

40,9
42,7

94,3
94,3

92,7
92,4

46,9
64,0

58,9
70,1

62,4
57,8

57,7
52,2

19,5
26,7

21,4
29,0

n.a.

34,9

n.a.

87,7

n.a.

68,2

n.a.

26,9

n.a.

10,0

A demográfiai trendeket nehéz gazdaságpolitikai eszközökkel befolyásolni, ugyanakkor a
munkanélküliségi illetve munkapiaci részvételi ráták igen érzékenyek a mindenkori
költségvetési politikára és a munkapiaci szabályozásra. A közelmúltban egyre több elméleti
munka emelte ki, hogy a felosztó-kirovó rendszerek sok esetben olyan ösztönzőket
tartalmaztak, amelyek csökkentették a munkapiaci részvételt, illetve támogatták a
korengedményes nyugdíjat (lásd például Gruber and Wise [1998], Blöndal and Scarpetta
[1998a]).
A rokkantsági- illetve munkanélküliségi segély rendszereit ugyan eredetileg nem erre találták ki, azonban közvetett módon ezek is elősegítették az idő előtti nyugdíjba vonulást. Ez a
hatás különösen erős volt több más európai ország mellett Írországban. Igaz ott a rokkantsági segélyekre viszonylag keveset költenek, ezért a jogosultak körét 1997-ben kiszélesítették. Spanyolországban egy bizonyos kor betöltése után nem tették kötelezővé az aktív munkahelykeresést. Általános jellemző, hogy a korengedménnyel nyugdíjba vonulók száma álta-
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lában magasabb az alacsonyabb végzettséggel rendelkezők körében. Ugyanakkor az utóbbi
években egy ellentétes irányú trend figyelhető meg. Ausztria és Olaszország mellett Görögországban a jogosultsági feltételek egyre szigorúbbá váltak.
Látni kell ugyanakkor, hogy ezek nem szükségszerű jellemzői a felosztó-kirovó rendszereknek, hanem egyes érdekcsoportok politikai nyomásának eredményei, ezért a torzító hatásaik megfelelő kormányzati lépésekkel csökkenthetők. Blöndal and Scarpetta [1998b] hangsúlyozzák, hogy a 70-es években és a 80-as évek elején bevezetett korengedményes rendszerek jelentősen hozzájárultak az időskorúak munkapiaci részvételi rátájának csökkenéséhez (ez különösen jelentős volt Spanyolország esetében). A munkanélküliségi segélyhez
kapcsolódó rendszerek bőkezűsége (többek között Portugáliában), amely magasabb segélyek és/vagy hosszabb jogosultsági idő formájában működött, szintén komoly ösztönzőt jelentett a korengedményes nyugdíj igénybe vételére.

5.5. A korosztályi elszámolás eredményei
A költségvetési politika hosszú távú hatásának bemutatásához kiváló eszközt nyújt az ún.
korosztályi elszámolás módszere. Ennek segítségével nyilvánvalóvá válik, hogy a jelenlegi
költségvetési politika fenntartása esetén az egyes korosztályoknak mekkora adóterhekkel
kell a jövőben szembenézniük. A módszer lényege, hogy a nettó adóterheket (amely az
egyén által fizetendő adóknak és az általa kapott transzferek a különbsége) lebontja az
egyes korosztályokra, így lehetővé válik az egyes újraelosztási sémák időbeli hatásainak, a
generációk közötti újraelosztásnak a vizsgálata (a témáról magyar nyelven megjelent Gál et
al. [2000]).
Tudomásom szerint Görögországra nem végeztek el ilyen vizsgálatot, úgyhogy csak a
másik három országra vonatkozó eredményeket tudom ismertetni. Az eredmények jelentős
különbségeket mutatnak a három ország hosszú távú fiskális politikájával kapcsolatban. Míg
Írország ugyanis generációs egyensúlyban van, addig Portugáliának és Spanyolországnak
súlyos generációs egyensúlytalansággal kell szembenéznie, azaz olyan nagyságú adósság
fog felhalmozódni, hogy megfelelő gazdaságpolitikai lépések meghozatala nélkül a még meg
nem született korosztályoknak lényegesen nagyobb (nettó) adóterhekkel kell szembenézniük, mint a jelenleg élőknek. A következő táblázatban szereplő adatok a nettó adók nagyságát mutatják, azaz jelenértékben kifejezve, életpályájuk során ennyit kell „fizetniük” a korosztály tagjainak.
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5.14. táblázat
Generációs számlák 1995-re vonatkozóan ∗
1995-ben születettek

Jövő generációk

Írország

-4,9

-6,7

Generációs
egyensúlytalanság
-36,7%

Portugália

61,8

91,8

48,7%

Spanyolország

-12,3

62,0

604,1%

Magyarország

8,4

43,9

424,8%

∗

Írország és Spanyolország esetében ezer ECU-ben, Portugália és Magyarország esetében ezer
USA dollárban kifejezve. Az oktatási kiadásokat kormányzati fogyasztásként, azaz
természetbeni juttatásként kezeltük. Egyéb kiinduló feltételezések: a munkatermelékenység
növekedési üteme 1,5%, a diszkontráta 5%.
Forrás: Auerbach et al. [1999], European Economy [1999], Gál et al. [2000].

A táblázat utolsó oszlopa alkalmas arra, hogy összevessük a három ország fiskális politikájának fenntarthatóságát.
Írország generációs egyensúlyban van, azaz a jövőben születő korosztályok többékevésbé azonos nagyságú nettó adókkal kell, hogy szembenézzenek, mint az 1995-ben születettek. Mindez két tényezővel magyarázható: a demográfiai feltételek viszonylag kellemesek, illetve a nyugdíjak nem túl bőkezűek. A nyugdíjkorhatár régóta változatlan, és az állami
nyugdíjak nem kapcsolódnak közvetlenül a jövedelmi szinthez. A közeljövőben egy új kihívással kell a gazdaságpolitikának szembenéznie, ez pedig az Európai Unióhoz való megváltozó viszonyban fog jelentkezni. Írország 1973-ban lett az Európai Gazdasági Közösség tagja, és jelenleg a leggyorsabban növekvő fejlett ország. Ez azonban azt is jelenti, hogy a jövedelmi szint egyre közelebb fog kerülni az uniós átlaghoz, és ennek következtében egyre
kisebb nagyságú transzferekre számíthat az Uniótól. A 80-as és 90-es évek folyamán Írország részesedett legnagyobb mértékben az uniós költségvetésből. Ez a változás a jövőben
könnyen vezethet generációs egyensúlytalansághoz.
5.15. táblázat
Egy főre jutó nettó transzferek nagysága (ECU)
1986

1995

Görögország

128

333

Írország

374

527

Portugália

22

242

Spanyolország

n.a.

184

Forrás: McCarthy és Bonin [1999].
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Spanyolország esetében a jelenlegi adók és transzferek szintjének fenntartása nagyon
komoly költségvetési egyensúlytalansághoz vezetne: a jövőben születetteknek a GDP
151,9%-át kitevő államadóssággal kellene szembe nézniük (Berenguer et al. [1999]). Mindez
azt jelentené, hogy a jövőben születő korosztályok által életpályájuk során fizetendő adó
több mint a kétszerese lenne a jelenleg élők által fizetettnek (a táblázatban szereplő 604% a
nettó adók közötti különbséget mutatja, és többek között azért ilyen magas, mert az 1995ben született korosztályra vonatkozóan jelenértéken számolva a transzferek nagysága felülmúlja az adókét, ami jelentősen átalakul a jövőben születettek esetén). Az egyik legfontosabb ok a Spanyolország előtt álló kellemetlen demográfiai átmenet: a termékenységi ráta
jelenleg itt a legalacsonyabb az Európai Unión belül, így az egy főre jutó adóteher jelentősen
fog emelkedni. Mindezt tetézi a társadalombiztosítási rendszer jelenlegi állapota. A viszonylag gyors gazdasági növekedés és a jelenleg még alacsony időskori függőségi ráta ellenére
a társadalombiztosítás nem rendelkezik megfelelő alapokkal, és a közeljövőben jelentős
adósságokat fog felhalmozni. A problémákat jelentősen enyhítené az adóalap bővítése, az
adócsalás elleni határozottabb fellépés, illetve a nők munkapiaci részvételi rátájának növelése.
Portugália, Spanyolországhoz hasonlóan generációs egyensúlytalansággal kell, hogy
szembenézzen, ha nem változtat jelenlegi költségvetési politikáján. Az egyensúlytalanság
mértéke 50% körüli, azaz a jelenlegi adóteher másfélszeresét kellene a jövőben
születetteknek fizetni. Ez jelentős különbség ugyan, ám akár európai viszonylatban sem a
legnagyobb. Németországban ez az érték 92%, Olaszországban pedig 132,1% (European
Economy [1999]). Portugália esetében az egyensúlytalanság kétharmad része a múltban
felhalmozott adóssággal, a fennmaradó egyharmad pedig a demográfiai átmenetből
származó terhekkel magyarázható (Auerbach et al. [1999]).
Görögországra nézve ugyan nincsenek korosztályi számlák, az azonban köztudott, hogy
a fiskális politika hosszú távú kilátásai ott sem túl kedvezőek. Görögország esetében is a
demográfiai átmenet a legfontosabb magyarázó oka a nyugdíjrendszerben hosszú távon
várható egyensúlytalanságnak. Vannak ugyanakkor specifikus problémák is: a rendszer még
mindig nem érett, ezért a helyettesítési ráták további emelkedésére lehet számítani, az
urbanizáció eredményeként egyre kevesebben dolgoznak az agrár szektorban, ahol
korábban alacsonyabbak voltak a nyugdíjak. A nyugdíjkiadások 2050-re várhatóan
megduplázódnak, és a GDP 23%-át fogják elérni (Mylonas és Maisonneuve [1999]).
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6. Az egyenlőtlenségek alakulása különös tekintettel
az európai csatlakozásra (Medgyesi Márton)

Bevezetés
A jövedelemi egyenlőtlenségek országok közötti összehasonlító vizsgálatával foglalkozó
tanulmányok megállapítják, hogy az elmúlt évtizedekben a fejlett országok között nincs egyértelműen kirajzolódó általános trendje az egyenlőtlenségek alakulásának (Atkinson,
Rainwater, Smeeding 1995, Gottschalk és Smeeding 1997, 2000, Burniaux et al. 1998,
Förster 2000). Vannak országok, amelyek növekvő jövedelmi egyenlőtlenséggel rendelkeznek (pl. USA, Egyesült Királyság, Svédország), más esetekben csökkenő trend látható (Finnország, Dánia), megint más országoknál nincs határozott trendje az egyenlőtlenségek alakulásának (Olaszország, Norvégia). Nem véletlen ez, hiszen a jövedelmi egyenlőtlenségek
komplex társadalmi-gazdasági-politikai folyamatok eredőjeként alakulnak.
Ebben a fejezetben először áttekintjük, hogy milyen tényezők alakíthatják a jólét eloszlását és az EU csatlakozásnak milyen elosztási hatásai lehetnek. Ezek után Írország, Görögország és az Ibériai-félsziget országai esetében tekintjük át az egyenlőtlenségek alakulását
az utóbbi évtizedekben. Igyekszünk külön kitérni az egyes jövedelem-típusok szerepére, különösen a kereseti egyenlőtlenségek és meghatározóinak tárgyalására. Az adatokat megpróbáljuk az Európai Unióhoz való csatlakozás fényében értékelni. Végül pedig a szegénység nyolcvanas évekbeni alakulását követjük nyomon ezekben az országokban.

6.1. Az egyenlőtlenségek meghatározói és várakozások a
csatlakozás hatásával kapcsolatban
A jövedelmi egyenlőtlenségek alakulását befolyásoló egyik legfőbb tényező a keresetek
egyenlőtlenségének alakulása. A nyolcvanas években ill. a kilencvenes évek elején, kevés
kivételtől eltekintve a fejlett országok munkaerőpiacait a keresetek eloszlásának növekvő
egyenlőtlensége jellemezte (ld. Pl. OECD 1993, Gottschalk és Smeeding 1997). A növekvő
kereseti egyenlőtlenség magyarázatánál a szakirodalom egyrészt a munkaerőpiaci keresletkínálat valamint a munkaerőpiaci intézményrendszer szerepét emeli ki (OECD 1993). Kínálat
oldali magyarázat lehet, hogy ebben az időszakban jelentősen nőt a fiatal munkavállalók
aránya a foglalkoztatásban, ők pedig általában alacsonyabb keresetekkel rendelkeznek, és
ugyancsak növelte az alacsony képzettségű munkaerő kínálatát a fejlett országokba irányuló
migráció. A munkakínálat képzettség szerinti elemzésekor megállapíthatjuk, hogy a hetvenes
években az OECD országokban erőteljesen növekedett a képzett munkaerő kínálata, ami
magyarázatul is szolgált ebben az időszakban a képzettség csökkenő hozamára. Ugyanakkor a nyolcvanas években már a képzett munkaerő relatív bére növekedett, annak ellenére,
hogy folytatódott a jól képzett munkaerő relatív kínálatának növekedése. Ez csak úgy mehetett végbe, ha közben a kínálat növekedésének mértékét meghaladó keresletnövekedés is
mutatkozott a képzett munkaerő iránt. A keresletnövekedés forrása többféle lehet
(Gottschalk és Smeeding 1997). Az ún. „deindusztrializációs” hipotézis szerint az ipari ter119

mékektől a szolgáltatások felé elmozduló végső fogyasztás a felelős ezért, hiszen az utóbbi
szektor nagyobb arányban használ képzett munkaerőt. Más elméletek szerint a nemzetközi
kereskedelem is hat a kereseti egyenlőtlenségekre. Amennyiben két ország között technológiai különbségek vannak, akkor az országok arra az iparágra specializálódnak, amelyben
gazdaságosabban tudnak termelni (komparatív előnnyel rendelkeznek) és a másik iparág
termékeit pedig a másik országtól szerzik be. Így a kereskedelem megváltoztathatja a termelés és a foglalkoztatás iparági és foglalkozási szerkezetét, és amennyiben az iparágak különböznek kereseti szintjükben ill. a keresetek szóródásának mértékében, a kereseti egyenlőtlenségeket is. Az empirikus vizsgálatok azonban azt bizonyítják, hogy az egyes iparágakon belül is megfigyelhető a keresetek szóródásának növekedése. Ez olyan technológiai változások nyomán jöhet létre, amely megnöveli a képzett munkaerő termelékenységét. A piaci
erők mellett intézményi változások is elősegíthették a keresetek egyenlőtlenségének növekedését. Így pl. a bértárgyalások decentralizálása a keresetek szóródásának növekedését
vonja magával, hiszen azok szintje nem mindenkire érvényes központi megállapodásoktól,
hanem vállalati szintű megállapodásoktól függ. A háztartások rendelkezésére álló jövedelem
eloszlásában bekövetkezett változásokat persze nemcsak a keresetek alakulása befolyásolja. Nem szabad elfeledkezni más jövedelemtípusok egyenlőtlenség alakító hatásáról sem.
Például a tőkejövedelmek, vállalkozói jövedelmek eloszlása általában a keresetek eloszlásánál is kevésbé egyenlőbb, míg a nem kormányzati, társadalombiztosítási transzferek sokszor
egyenlősítő, redisztributív hatásúak. Ugyancsak befolyásolják az egyenlőtlenségek alakulását a demográfiai, háztartás-szerkezetbeli változások is pl. a nők növekvő munka-erőpiaci
részvétele vagy a háztartások méretének csökkenése.
Az Európai Unióhoz való csatlakozás több olyan gazdasági, társadalmi következménnyel
jár, amelynek újraelosztási hatásai is vannak (Bean et al. 1998, Jimeno et al. 2000,). Egyrészt a termelési tényezők (munka, tőke) és a termékek piacának liberalizációja, a gazdaság
modernizálódása, a technológiai fejlődése, megváltoztathatják a termelési tényezők hozamrátáit, és ezáltal azok javadalmazását is. A közvetlen külföldi tőkebefektetések és az ehhez
kapcsolódó technológiai fejlődés általában nem egyenlő arányban érinti a különböző iparágakat és általában a fejlettebb infrastruktúrájú, gazdagabb régiók felé áramlik. Másodsorban a csatlakozás a nemzetközi kereskedelem előtti akadályok felszámolását is jelenti, ami
megváltoztatja a csatlakozó ország kereskedelmének irányát, szerkezetét, ezáltal az iparági
struktúrát és így elosztási hatásokkal rendelkezhet. A munkaerőpiaci folyamatok mellett a
szociálpolitikai intézkedések is befolyásolják a háztartási jövedelmeket. A csatlakozással az
országok kormányainak lehetőségei is kitágultak ezen a téren hiszen az EU a Strukturális
Alapok révén jelentős összegekkel segíti az elmaradott régiók felzárkózását.

6.2. A jólét eloszlásának egyenlőtlensége
Az egyenlőtlenségekkel kapcsolatos adatok esetében kulcskérdés azok összehasonlíthatósága. A kutatónak számos döntést kell meghoznia a jóléti, egyenlőtlenségi adatok bemutatásakor33, ebből következik, hogy kevés olyan tanulmány létezik, amely az egyenlőtlenségek
33

A gazdasági jólét egyenlőtlenségének vizsgálatánál először azt kell eldöntenie a kutatónak, hogy a jólét milyen
mércéjét választja az elemzés eszközéül. A két leggyakrabban használt indikátor a jövedelem és a fogyasztás.
A jövedelem választása mellett szól, hogy ez jobban mutatja a háztartások lehetőségeit, az utóbbi választása
mellett érvként lehet felhozni, hogy bizonyos jövedelem-típusok nehezen mérhetők és a fogyasztás jobban közelíti az egyén permanens jólétét (Zaidi és de Vos 2000). A jövedelem-definíció szerint is sokszor különböznek a
kutatások, így pl. bizonyos kutatások az imputált lakbért, a saját termelésű javakat és a természetbeni bevételeket is beleveszik. El kell dönteni, hogy nettó, rendelkezésre álló jövedelemről beszélünk, vagy bruttó, adózás
előtti jövedelmekről, és ugyancsak eldöntendő kérdés, hogy milyen időtávú (éves, vagy havi) jövedelmeket mutatunk be. Két további döntés a háztartás létszámával függ össze. Az összes háztartási jövedelemből a benne
lakó egyének jólétét jellemző mutató kiszámításánál figyelembe vehetjük a háztartás létszámából adódó méret-
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szintjét ill. trendjeit országok között összevethető módon tárgyalja34. A rendelkezésre álló
adatok különbözősége miatt csak Spanyolország és Portugália esetében kezeljük együtt az
országokat, Írországot és Görögországot külön tárgyaljuk. Mivel sok különböző tanulmányból
származnak adataink, lábjegyzetben mindig igyekszünk leírni az adatok forrását és az alkalmazott definíciókat. Az egyenlőtlenségek jellemzésekor vizsgáljuk a rétegeloszlás, és az
egyenlőtlenségi mutatószámok alakulását. Ahol lehetséges igyekszünk az egyenlőtlenségek
és alakulásuk meghatározó tényezőit feltáró dekompozíciós vizsgálatok eredményit is bemutatni. Az alkalmazott módszerek részleteit szintén lábjegyzetben közöljük.

Írország

Írország 1973-ban csatlakozott az Európai Unióhoz, akkor az EU átlag mindössze 61%-a
volt az egy főre jutó GDP, ez azonban 1996-ra gyakorlatilag felzárkózott az európai átlaghoz.
Ugyancsak jellemző volt Írországra már a csatlakozás pillanatában, hogy meglehetősen
nyitott gazdaság volt, valamint jelentős külföldi közvetlen tőkebefektetést vonzott (Bean et al.
1998), ami a csatlakozás utáni években is folytatódott. Írország, az 1980 és 1987 közötti
stabilizációs időszakot leszámítva gyorsan növekedett, amit főleg exportorientált, fejlett
technológiával üzemelő multinacionális vállalatoknak köszönhet pl. a gyógyszeriparban és az
elektronikai iparban, a hazai tulajdonú ipar teljesítménye elmaradt ettől. A csatlakozás után
jelentősen megváltozott a kereskedelem irányultsága és szerkezete. A korábban nagyrészt
az Egyesült Királyság felé irányuló exporton belül ma már sokkal nagyobb részt foglal el a
többi EU tagországgal folytatott kereskedelem, és a korábban felerészben élelmiszerből álló
kivitelben előtérbe kerültek a feldolgozóipari termékek. A munkaerőpiacon az
érdekképviseleti szervezetek által kötött társadalmi szerződések biztosították, hogy a
növekedés nem gerjesztett inflációt. Ugyanakkor a növekvő női munkavállalás és a
megforduló migrációs tendencia miatt megnövekedett a munkakínálat és a foglalkoztatás
növekedése mellett is a munkanélküliség viszonylag magasa szintje maradt fenn.
Ebben a makrogazdasági környezetben vizsgáljuk most a jövedelemi egyenlőtlenségek
alakulását. A 6.1. táblázat Callan és Nolannak (1997) háztartási költségvetési adatok alapján
mutatja Írországban az elmúlt évtizedekben a háztartási jövedelmek rétegeloszlását. Az adatok tanúsága szerint Írországban a vizsgált időszakban valamelyest csökkent a háztartások
rendelkezésére álló jövedelmek egyenlőtlensége. A hetvenes évek elejéről 1980-ra kismértékben, 0,2 százalékponttal nőtt az alsó két decilis részesedése az összes jövedelemben,
míg a legfelső decilis aránya 0,7 százalékponttal 26,4%-ról 25,7%-ra csökkent. Gyakorlatilag
ugyanilyen mértékű és irányú változás játszódik le 1980 és 1987 között is. Az egyenlőtlenség

gazdaságosságot. Ezt úgy tesszük, hogy a második, harmadik stb. háztartástagot egynél kisebb súllyal szerepeltetjük. A legegyszerűbb esetben az egyén jólétét mérő ekvivalens jövedelmet Ye=Y/Se képlettel számítjuk,
ahol Y a háztartás összes jövedelme, S pedig a háztartás létszáma, e rugalmassági együttható. Bonyolultabb
ekvivalencia-skálák több paramétert (pl. a háztartástag életkorát) is fegyelembe vesznek. Az OECD ekvivalencia-skála a gyermekeket 0,5-ös, a második, harmadik stb. felnőtteket pedig 0,7-es súllyal szerepelteti. A módosított OECD-skála 0,3-as súllyal szerepelteti a gyermekeket, 0,5-ös súllyal a további felnőtteket. Döntést igények
az is, hogy minden háztartást egyszer szerepeltetünk az elemzésben, vagy a jövedelmek személyi eloszlását
vizsgáljuk. A személyi eloszlást elemző, itt bemutatott kutatások mind eltekintenek a háztartáson belüli jövedelem-eloszlás kérdésétől, tehát minden háztartástaghoz ugyanakkora jövedelmet rendelnek (ezekről ld. bővebben pl. Burniaux et al. 1998).
34

Az egyik ilyen adatforrás a Luxembourg Income Study (LIS) adatbázisa, amelyben azonban az általunk vizsgált
országok közül csak Spanyolország és Írország szerepel (ld. Atkinson, Rainwater és Smeeding 1995). A másik
az OECD által készített kutatás, amely szintén harmonizálta a jövedelmek definícióit és a számítási
módszereket (ld. Burniaux et al. 1998, Förster 2000), de ebben a kutatásban is csak görög és ír adatokat
lelhetünk fel, ráadásul csak a nyolcvanas évek végére, kilencvenes évek elejére vonatkozóan.
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csökkenését az egyenlőtlenségi mérőszámok is mutatják. A Gini-együttható35 a vizsgálta
időszak alatt 0,367-es értékéről 0,352-re csökkent, a Theil index 36értéke, pedig 0,221-ről,
0,200-re mérséklődött. Közben a háztartások reáljövedelme átlagosan mintegy 25%-kal növekedett, így társadalmi jólét szempontjából az 1987-es állapot, egyértelműen felülmúlja az
1973-ast. A bruttó jövedelmek egyenlőtlenségei ugyanezen időszakon belül azonban nem
csökkentek, sőt a Gini-együttható 1973-as 0,379-es értéke 1987-re 0,398-ra emelkedett.
Mindez azt bizonyítja, hogy a vizsgált periódusban jelentősen növekedett a jövedelemadók
és a társadalombiztosítási hozzájárulás újraelosztási hatása. Az adatok hozzáférhetetlensége miatt Callan és Nolan (1997) közvetlenül nem tudja vizsgálni az egyenlőtlenségeket alakító tényezőket. Megjegyzik azonban, hogy a növekvő munkanélküliség minden bizonnyal
hozzájárult a bruttó jövedelmek egyenlőtlenségeinek növekedéséhez. A nettó jövedelmeknél
ez azonban azért nem figyelhető meg, mert a bruttó jövedelem egyre nagyobb részét tették
ki a közvetlen adók (jövedelemadó, Tb-hozzájárulás) és ezek progresszivitása is egyre nőtt a
vizsgálta időszak folyamán.
6.1. táblázat
A rendelkezésre álló háztartási jövedelem eloszlása Írországban 1973-ban, 1980-ban
és 1987-ben (decilisek részesedése az összes jövedelemből, ill. egyenlőtlenségi
mérőszámok)
1973

1980

1987

1
1,7
1,7
2
3,3
3,5
3
5,0
5,1
4
6,5
6,6
5
7,8
7,9
6
9,2
9,3
7
10,9
11,0
8
13,0
13,0
9
16,2
16,2
10
26,4
25,7
Gini
0,367
0,360
Theil
0,221
0,211
Forrás: Callan és Nolan (1997).
Megjegyzés: háztartásnagyság nincs figyelembe véve

2,2
3,7
5,0
6,3
7,6
9,2
11,0
13,4
16,6
25,0
0,352
0,200

O’Neill és Sweetman (2000), továbbra is háztartási költségvetési felvételek adatai alapján
a háztartások rendelkezésre álló jövedelmének ill. a fogyasztási kiadások 1987-es és 1994es eloszlásának összehasonlításakor gyakorlatilag nem találtak szignifikáns különbséget (ld.
6.2. táblázat).

35

Gini={(2/µn2 )Σiyi*i}-{(n+1)/n)}, ahol n a sokaság létszáma, és i:=1…..n, továbbá yi az i-edik egyén jövedelme, és
µ, a jövedelmek átlaga. A Gini 0 és 1 közé eső értékeket vehet fel, a nagyobb érték nagyobb egyenlőtlenségre
utal. Az együttható a többi indexhez viszonyítva kevésbé érzékeny az eloszlás szélein bekövetkezett változásokra, tehát relatíve az eloszlás közepére érzékeny (Burniaux et al. 1998).

36

T=1/N(Σni(yi/µ)ln(yi/µ), ahol yi a háztartás jövedelme, ni a háztartás taglétszáma, µ a jövedelmek átlaga.
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6.2. táblázat
A rendelkezésre álló háztartási jövedelem és a fogyasztási kiadás eloszlása
Írországban 1987-ben és 1994-ben (kvintilisek részesedése az összes jövedelemből
(fogyasztásból), ill. egyenlőtlenségi mérőszámok)
Rendelkezésre álló
jövedelem
1987
1994

Fogyasztási kiadás
1987

1
8
9
8
2
13
13
13
3
17
17
17
4
23
23
23
5
39
39
40
P90/P10
4,1
3,9
4,1
Gini
0,31
0,30
0,31
CV2
0,61
0,59
0,64
Forrás: O’Neill és Sweetman (1999), Household Budget Survey alapján.
Megjegyzés: OECD ekvivalencia-skálával számolva.

1994
8
13
17
23
39
4,2
0,31
0,61

O’Neill és Sweetman (1999) az egyenlőtlenség különböző háztartási és egyéni jellemzők
szerinti felbontásával vizsgálják annak meghatározó tényezőit. Az ilyen típusú vizsgálatok
lényege, hogy az egyéneket valamilyen ismérv alapján csoportokba sorolják, és
meghatározzák, hogy az egyenlőtlenség mekkora része származik a csoportok
átlagjövedelmei közötti eltérésből, és mekkora része a csoporton belüli szóródásából. Ilyen
típusú felbontásokra legalkalmasabb egyenlőtlenségi index az MLD (mean log
deviation=átlagos logaritmikus eltérés) index37. Vizsgálták a családi összetétel, a háztartásfő
munkaerőpiaci státusza, a háztartás tagjai közül dolgozók számának és a háztartásfő iskolai
végzettségének hatását. Egyedül a háztartásfő iskolai végzettségének esetében mutattak ki
számottevő változást. 1987-ben a háztartásfő iskolai végzettsége alapján képzett csoportok
közötti jövedelmi különbségek az összes egyenlőtlenség 15%-át jelentették, 1994-ben
azonban 20%-ra növekedett ez az arány (ugyanez a trend a fogyasztási kiadások
eloszlásának vizsgálatánál is fellelhető). O’Donnell (1998) egy másik háztartás-kutatás
adatain a keresetek eloszlását vizsgálva megállapítja, hogy 1987 és 1994 között növekedett
a keresetek eloszlásának egyenlőtlensége. A következő táblázat tanúsága szerint míg az
alsó decilis határa a mediánhoz képest gyakorlatilag nem változott, az eloszlás tetején
erőteljesen növekedtek a jövedelmek.
6.3. táblázat
Teljes munkaidejű dolgozók heti keresete a medián arányában 1987-ben és 1994-ben
1987
1994
Alsó decilis
0,45
0,43
Alsó kvartilis
0,72
0,68
Felső kvartilis
1,39
1,43
Felső decilis
1,84
1,96
Forrás: Barrett, Callan és Nolan 1997
Adatok: Survey of Income Distribution, Poverty and Usage of State Services (1987) és Living in
Ireland Survey (1994).

37

Számítási módja: MLD=(1/n)Σiln(µ/yi), ahol n a sokaság létszáma, és i:=1…..n, továbbá yi az i-edik egyén
jövedelme, és µ, a jövedelmek átlaga. A mutató a többi indexnél inkább érzékeny a jövedelemeloszlás alján
történő változásokra (Shorrocks 1982, Burniaux et al. 1998).
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O’Donnell (1998) a kereseti egyenlőtlenségek meghatározó tényezőit elemzi 1987 és
1994 években az MLD egyenlőtlenségi index felbontásával. A nemek közötti kereseti különbségek 1994-ben az egyenlőtlenségek kisebb részét teszik ki, mint 1987-ben (9% vs.
7%). Növekszik azonban az életkor (és ezáltal a munkahelyi tapasztalat) és az iskolai végzettség szerepe az egyenlőtlenségek alakításában. A tapasztalat szerepe az egyenlőtlenség
alakításában 23%-ról, 28%-ra az iskolai végzettség hatása pedig 14%-ról 19%-ra növekedett. Az iskolai végzettség szerepe amellett növekedett, hogy az időszakban nőtt a jól képzett munkaerő kínálata Írországban (ld. O’Donnell 1998), ez pedig a képzett munkaerő iránti
erőteljes kereslet-növekedést valószínűsíti. Kérdés, hogy mindez technológiai változásoknak
köszönhető-e vagy inkább a nemzetközi kereskedelem hatása. Az egyenlőtlenségek növekedésének magyarázatakor az iparágak közötti kereseti különbségek növekedése is hozzájárulni látszik a kereseti egyenlőtlenségek növekedéséhez. Mindezek mellett azonban
O’Donnell szerint nem valószínű, hogy a nemzetközi kereskedelem hatása jelentős lett volna, mivel a vizsgált időszakban nem volt jellemző a foglalkoztatás iparági struktúrájának változása. Vagyis az alacsony képzettségű munkások iránti kereslet úgy tűnik nem azért csökkent, mert csökkent azon iparágak súlya, ahol őket nagyobb arányban alkalmazzák. A jobban képzett munkaerő iránti kereslet megnövekedése minden szektorra jellemző volt38. Egy
másik fontos megállapítása a kutatásnak az, hogy a szakszervezeti lefedettség csökkenése,
is növelte a kereseti egyenlőtlenségeket, hiszen a szakszervezeti tagoknak keresetei magasabbak és kisebb szóródásúak, mint a nem szervezett munkavállalóké. Mindemellett 1987ben Írországban decentralizálták a bértárgyalási rendszert, ami ahogy korábban is
említettük, szintén a keresetek nagyobb szóródását okozza.
Összességében tehát ebben az időszakban növekvő kereseti egyenlőtlenségeket látunk,
de a háztartások rendelkezésére álló jövedelem eloszlása nem lett egyenlőtlenebb. A
következő, 4.sz. táblát figyelve észrevehető, hogy a munkaképes korúak között már az
összes piaci jövedelem egyenlőtlensége is csökkenő tendenciát mutatott, mert a tőke- és
vállalkozói jövedelmek eloszlása kiegyenlítettebbé vált, a felső három tized részesedése
jelentősen csökkent. A kormányzati transzferek rétegeloszlásának változása aztán még
inkább a jövedelmi különbségek kiegyenlítését segítette elő, hiszen az alsó három decilis
részesedése nőtt meg.

38

Lehetséges azonban, hogy az adatok aggregáltsági foka nem tette lehetővé az iparágak közti változások
kimutatását, ugyanis nem lehetett megkülönböztetni a külföldi ill. hazai tulajdonú vállalatokat, pedig az ír
gazdaságnak ez a két szektora különböző tulajdonságokkal rendelkezik.
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6.4. táblázat
Az egyes jövedelemtípusok rétegeloszlása 1994-ben és annak változása 1987 és 1994
között a munkaképes korúak (18 és 65 év között) csoportjában

1994
1987-1994

Keresetek
alsó középső
három
négy
decilis decilis
4,8
34,9
-0,1
-0,3

felső
három
decilis
60,3
0,5

Tőkejövedelmek és
önfoglalkoztatás
Piaci jövedelmek összesen
alsó középső felső
alsó középső felső
három
négy
három három
négy
három
decilis decilis decilis decilis decilis decilis
8,9
27,1
63,9
5,7
33,2
61,1
0,3
4,1
-4,4
-0,1
0,8
-0,7
Összes rendelkezésre álló
Adók
jövedelem
alsó középső felső
alsó középső felső
három
négy
három három
négy
három
decilis decilis decilis decilis decilis decilis
3,3
30,3
66,4
13,3
34,7
52
-0,5
-0,5
1,0
0,8
0,4
-1,2

Kormányzati transzferek
alsó középső felső
három
négy
három
decilis decilis decilis
1994
47,1
38,1
14,8
1987-1994
4,8
-2,9
-1,9
Forrás: Förster (2000)
Megjegyzés: ekvivalencia paraméter: e=0,5.

Görögország

Görögország lassabb felzárkózást mutatott az EU átlagos jövedeleméhez, mint Írország.
Az 1983-as csatlakozáskor az EU átlagos egy főre jutó GDP-jének 54%-át állított elő a görög
gazdaság, és az arány 1996-ban is csak 66%-os volt (Bean et al. 1998). A hetvenes évek
folyamán az ásványkincseket és mezőgazdasági termékek aránya az exportban lecsökkent,
a feldolgozóipari termékek aránya pedig nőtt, de a csatlakozáskor az erőteljes exporttámogatás leépítésével a feldolgozóipar teljesítménye jelentősen csökkent. A külföldi
közvetlen tőkebefektetések is csak kismértékben növekedtek. A diktatúra végeztével
Görögországban 1981-ig konzervatív, majd utána 1989-ig szocialista kormány következett. A
konzervatív kormányzat idején átlagosan 4%-kos évenkénti GDP növekedést produkált a
gazdaság, ugyanakkor az időszak vége fele a szakszervezetek erősödő tevékenysége
folytán növekedett a bérkiáramlás, és csökkent a beruházás. A szocialista kormányzás alatt
már jelentős költségvetési és fizetési mérleg hiányok jelentkeztek és kétszeri stabilizációs
kísérlet ellenére sem sikerült az évenkénti átlagosan 1%-osra lassult növekedésről egy
gyorsabb növekedési pályára visszatérni.
Az 6.5. táblázat Tsakloglou (1997) alapján mutatja a hetvenes-nyolcvanas években az
egyenlőtlenségek alakulását. A szerző az időszak alatt készített három háztartási
költségvetési felvételből készít becslését, a jólét mérésére pedig nem a jövedelmet, hanem a
fogyasztást választja. Ezek alapján látható, hogy 1974 és 1982 között lényegesen egyenlőbb
lett a fogyasztási kiadások eloszlása. Az alsó decilisek részesedése lényegesen nő, a
felsőké pedig szinté számottevően csökken. A következő időszakban, 1982 és 1988 között
viszont növekszik az egyenlőtlenség, igaz sokkal kisebb mértékű a változás, lényegében
csak a felső decilis részesedése nő meg valamelyest. Az aggregált egyenlőtlenségi mutatók
szintén mutatják, hogy az egyenlőtlenség jelentős csökken a hetvenes években, és bár 1982
és 1988 között valamelyest növekszik, de így is a hetvenes évek elejére jellemzőnél is
sokkal alacsonyabb szinten állapodik meg.
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6.5. táblázat
Ekvivalens fogyasztási kiadás eloszlása Görögországban 1974, 1982 és 1988-ban
1974
1982
1988
1
2,8
3,2
3,1
2
4,3
4,8
4,7
3
5,5
5,9
5,9
4
6,5
6,9
6,9
5
7,6
8
8
6
8,8
9,1
9,1
7
10,3
10,6
10,4
8
12,3
12,4
12,3
9
15,6
15,4
15,2
10
26,3
23,7
24,4
Gini
0,342
0,309
0,315
Theil
0,200
0,159
0,170
Forrás: Tsakloglou (1997), Háztartási Költségvetési Felvétel adatai alapján.
Megjegyzés: OECD ekvivalencia-skála

Tsakloglou az MLD index felbontásával elemzi az egyenlőtlenségek alakulása mögött
meghúzódó tényezőket, a háztartás lakhelyének régiójának, a település nagyságának, a
háztartásfő foglalkozásának, életkorának, iskolai végzettségének az egyenlőtlenségekre
gyakorolt hatását. A dekomponálás eredményekét az 1.sz. ábrán tüntetjük fel. Az egyes oszlopok annak arányát szemléltetik, hogy az adott évben az adott ismérv szerint képzett csoportok közötti fogyasztásbeli különbségek az összes egyenlőtlenségnek mekkora részét jelentik.
1. ábra
Csoportok közötti egyenlőtlenség részaránya a teljes kereseti egyenlőtlenségből
Irországban 1987-ben és 1994-ben (MLD dekompozíció)
35%
29,2%

30%

31,9%
27,7%
23,0%

26,5%

25%
19,0% 17,9%

20%
15%
10%

17,3%

14,3%

12,1%

9,1%
6,9%

3,1% 3,5%

5%
0%
nem

életkor

iskolai
végzettség

foglalkozás

1987
Forrás: O”Donnell (1998) alapján.
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1994

iparág

munkahelyi
tapasztalat

szakszervezeti
tagság

2. ábra
Csoportok közötti egyenlőtlenség részaránya a teljes fogyasztási kiadási egyenlőtlenségből Görögországban 1974, 1982 és 1988 években (MLD dekompozíció)
25%

22,5%

20%
18,1%
15%
12,4%

12,3%

12,9%

12,1%

17,9%

10,1%
10%

10,8%
8,7%

5%

9,3%

10,0%

9,3%

7,9%

7,0%

6,6%

5,1%
4,6%

0%
Régió

Település
nagysága

Ht.fő gazdasági
szektora

1974

Ht. Fő
munkaerőpiaci
státusza

1982

Ht. Fő kora

Ht. Fő iskolai
végzettsége

1988

Forrás: Tsakloglu (1997) alapján.

Látható, hogy legnagyobb mértékben a háztartásfő iskolai végzettsége magyarázza az
egyenlőtlenségeket. A hetvenes évek közepén a háztartásfő végzettsége szerinti különböző
csoportok közötti egyenlőtlenség az összes egyenlőtlenség 22,5%-át jelentette, a vizsgált
időszak végére viszont ez az arány 18% körülire csökkent. A többi ismérv, így többek között
a regionális elhelyezkedés, az egyenlőtlenség 10% körüli részét magyarázza, de általában is
megfigyelhető, hogy a vizsgált ismérvek időben az egyenlőtlenség egyre kisebb hányadát jelentik, azt egyre inkább a fogyasztás csoportokon belüli szóródása befolyásolja. Az oktatásnak a képzett munkaerő kínálatának erőteljes növekedése mellett némileg csökkenő megtérülését más tanulmányok is kimutatták (ld. Pl. Magoula és Psacharopoulos 1999). Az egyenlőtlenségek csökkenését intézményi folyamatok is segítették Tsakloglou (1997) szerint: így
az EU Közös Agrár Politika vagy a Strukturális Alapok keretében érkező források a legelmaradottabb régiók lakóit segítették a felzárkózásban. Ennél is fontosabb volt szerinte, hogy a
nyolcvanas évek elején megkezdődött a jóléti álam kiépítése Görögországban, ami szinte
azonnal észrevehetően egyenlőbbé tett a jövedelmek eloszlását. Ez azonban a központi
költségvetés túlköltekezéséhez, makrogazdasági egyensúly megbomlásához és a növekedés lelassulásához vezetett.
1988 és 1994 között a jövedelmek egyenlőtlensége nem változott Görögországban. Az
ekvivalens háztartási jövedelem személyi eloszlásának Gini együtthatója mind 1988-ban,
mind 1994-ben 0,336 volt (Förster 2000). A következő táblázat munkaképes korú (18 és 65
év közötti) lakosság körében mutatja az egyes jövedelemtípusok rétegeloszlását és az abban bekövetkezett változásokat. Látható, hogy míg a nettó keresetek és a piaci jövedelmek
eloszlása is egyenlőtlenebb lett, viszont a kormányzati transzferek redisztributív hatása is fokozódott 1988 és 1994 között.
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6.6. táblázat
Az egyes jövedelemtípusok rétegeloszlása 1994-ben és annak változása 1988 és 1994
között a munkaképes korúak (18 és 65 év közöttiek) csoportjában

1994
1988-1994

Nettó keresetek
alsó
középső felső
három
négy
három
decilis
decilis
decilis
9,6
36,7
53,6
0,8
-2,5
1,7

Tőkejövedelmek és
önfoglalkoztatás
alsó
középső felső
három
négy
három
decilis
decilis
decilis
14,2
31,4
54,4
-1,2
2,2
-1,1

Kormányzati transzferek
alsó
középső felső
alsó
három
négy
három három
decilis
decilis
decilis
decilis
1994
20,9
37,7
41,5
1988-1994
4,1
1,8
-5,9
Forrás: Förster (2000)
Megjegyzés: ekvivalencia paraméter: e=0,5.

Adók
középső
négy
decilis
-

felső
három
decilis
-

Piaci jövedelmek összesen
alsó
középső
felső
három
négy
három
decilis
decilis
decilis
11,7
34,3
54,0
-0,4
0,1
0,3
Összes rendelkezésre álló jövedelem
alsó
középső
három
négy felső három
decilis
decilis
decilis
13,2
34,8
52,0
-3,7
-3,5
7,2

Az Ibériai-félsziget országai

A 6.7. táblázat tartalmazza Spanyolország és Portugália esetében különböző definíciók
mellett a Gini és a Theil indexek alakulását 1980, 1990 és 1995 években Jimeno et al.
(2000) tanulmánya alapján. Az elemzés a két ország statisztikai hivatalai által lefolytatott
Háztartási Költségvetési Felvételekre (EPF) alapul. Spanyolországban 1995-re ennek a
vizsgálatnak csak a longitudinális verziója (ECPF) volt hozzáférhető, ami a keresztmetszeti
adatfile-hoz közvetlenül nem hasonlítható. Ezért 1990-re a szerzők mindkét adatbázis alapján kiszámolják a megfelelő mutatókat, és 1980 és 1990 ill. 1990 és 1995 évekre kapnak
összevethető adatokat, az egyenlőtlenségi trendek azonban így is nyomon követhetők. A jövedelem- változók definíciója a két országban nagyon hasonló volt, így országok között is
összehasonlíthatóak az adatok39. A szerzők az összes, egy főre jutó és ekvivalens (OECD
ekvivalencia-skála) jövedelmeket ill. fogyasztás alapján is bemutatják az egyenlőtlenségek
alakulását.

39

A háztartási jövedelem tartalmazza a kereseteket, tőkejövedelmeket, transzfereket, saját termelésű fogyasztást
és imputált lakbéreket is. Nettó, tehát jövedelemadó és társadalombiztosítási hozzájárulás levonása utáni jövedelemről van szó.
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6.7. táblázat
Egyenlőtlenségi mérőszámok alakulása a jövedelem, különböző definíciói mellett

1980

Portugália
1990

1995

1980

Spanyolország
1990
1990

1995

0,357
0,215

0,347
0,203

0,322
0,174

0,309
0,159

0,314
0,167

0,301
0,155

0,272
0,124

0,271
0,124

0,343
0,209

0,33
0,192

0,308
0,157

0,307
0,155

0,309
0,174

0,293
0,155

0,262
0,115

0,273
0,124

Háztartási fogyasztás háztartási eloszlása

Gini
Theil

0,423
0,31

0,408
0,282

0,435
0,323

Ekvivalens fogyasztás személyi eloszlása

Gini
Theil

0,388
0,266

0,363
0,229

0,389
0,261

Háztartási jövedelem háztartási eloszlása

Gini
Theil

0,368
0,231

0,367
0,229

0,400
0,274

Ekvivalens jövedelem személyi eloszlása

Gini
0,319
0,313
Theil
0,178
0,172
Forrás: Jimeno et al. (2000).
Megjegyzés: OECD ekvivalencia-skála.

0,348
0,216

Látható, hogy a háztartási jövedelmi egyenlőtlenségek alakulásának szempontjából a két
ország eltérő pályát írt le az elmúlt évtizedekben. Portugáliában a nyolcvanas években nem
történik jelentős változás, a kilencvenes évek elejét viszont az egyenlőtlenségek erőteljes
növekedése jellemzi. A háztartási jövedelem eloszlásának Gini együtthatója 1980-ban és tíz
évvel később is 0,37 körüli, 1995-ben azonban már 0,40-es értéket mutat. Spanyolországban
a nyolcvanas évek folyamán 0,33-ról 0,31-re csökken a mutató, és 1995-ben is gyakorlatilag
ugyanezen a szinten áll. Az ekvivalens jövedelem személyi eloszlásának trendje némileg
eltérő képet mutat, hiszen Portugáliában a nyolcvanas években ez alapján a definíció
alapján csökken az egyenlőtlenség (ld. még ugyanerről Rodrigues 1993 és Gouveia és
Tavares 1995), míg Spanyolországban a nyolcvanas évekre jellemző csökkenés után a
kilencvenes évek elejét az egyenlőtlenségek növekedése jellemzi. Minden definíció mellett
látszik azonban, hogy Portugáliában a kilencvenes évek elején jelentősen növekedtek a
jövedelmi egyenlőtlenségek, hasonló mértékű változás azonban Spanyolországban nem
játszódott le.
Jimeno et al. (2000) alapján lehetőségünk van bemutatni a különböző jövedelem-típusok
hatását is az egyenlőtlenségekre ill. azok változására. Ehhez a négyzetes relatív szórás
(CV2)40 egyenlőtlenségi mutatószámnak és változásának a felbontását használják, amely
szerint egy adott jövedelem-fajta hozzájárulása az összes jövedelemi egyenlőtlenséghez
függ egyrészt az adott jövedelemfajta saját szóródásától, az összes jövedelmen belüli részarányától, és az összes jövedelemmel való korrelációjától41. A következő, 6.8. táblázat mu40

A CV2 (squared coefficient of variation=négyzetes relatív szórás) számítási módja: CV2=0.5var(yi)/µ2 , ahol a
var a szórásnégyzetet jelöli, a többi jelölés a korábbiaknak megfelelő. Az index a többi egyenlőtlenségi
mérőszámhoz viszonyítva inkább érzékeny a jövedelemeloszlás tetején történő változásokra.

41

Az összes jövedelem négyzetes relatív szórása, a variancia felbontásának jól ismert tulajdonságai alapján felírható az egyes részjövedelemek variációs együtthatóinak, valamint az egyes részjövedelmek korrelációját kifejező tagok összegeként. Amennyiben minden részjövedelmhez hozzá akarjuk rendelni, hogy a teljes egyenlőtlenségből mennyiért felelős, akkor ezt a korrelációs tagot fel kell osztanunk a jövedelem-komponensek között,
amelyet a Shorrocks (1982) által javasolt módon is megoldhatunk, ekkor k részjövedelem hozzájárulása az öszszes egyenlőtlenséghez a következőképpen számolható: Sk=cov(Y, Yk)/µ2, ahol cov a kovarianciát jelöli, Ykaz
adott részjövedelem, µ pedig a jövedelmek átlaga.

129

tatja, hogy hogyan alakul az egyes jövedelem-komponensek hozzájárulása az összes háztartási jövedelem egyenlőtlenségéhez a vizsgálat időpontokban, ill. az egyes időpontok közötti változáshoz.
Portugáliában a nyolcvanas évek elején a háztartási jövedelmek egyenlőtlenségének
42,5%-áért a keresetek voltak a felelősek, az évtized végére azonban némileg mérséklődik
ez az arány. A kilencvenes évek közepén azonban már majdnem az egyenlőtlenség fele a
munkajövedelmek számlájára írható. Ez egyrészt a munkajövedelmek jelentősen megugró
egyenlőtlenségének köszönhető, hiszen míg az évtized elején a négyzetes relatív szórással
mérve 0,56 az egyenlőtlenség mutató értéke, addig 1995-ben már 0,73, másrészt növekedett a munkajövedelmeknek az összes jövedelemmel való korrelációja is. A nyolcvanas évek
elején még az önfoglalkoztatásból származó jövedelmek is jelentősen befolyásolták a háztartási jövedelmek egyenlőtlenségét (28,1%), a kilencvenes évekre ez azonban felére, 13-14%ra csökkent. Nagyjából az egyenlőtlenségek ugyanekkora részéért felelősek 1995-ben a nem
munka jellegű privát jövedelmek, az imputált lakbérek és jelentős növekedés után a nyugdíj
és egyéb társadalombiztosítási jövedelmek is. Az egyenlőtlenség változásának elemzését a
táblázat második része mutatja. Látható, hogy a háztartási összjövedelem egyenlőtlensége a
négyzetes relatív szórás mutatóval mérve kismértékben csökkent a nyolcvanas években. Az
egyenlőtlenségekre jelentős mérséklő hatást gyakorolt az önfoglalkoztatásból származó jövedelem, a nem munka jellegű privát jövedelmek és más nem munkajellegű jövedelmek
egyenlőtlenség-növelő hatása azonban ellensúlyozta jórészt ezt a hatást. A jövedelmek eloszlásának egyenlőtlenebbé válása a kilencvenes évek elején leginkább a munkajövedelmeknek köszönhető, de egyenlőtlenségnövelő hatása volt a nyugdíjaknak és az imputált lakbéreknek is.
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6.8. táblázat
A CV2 egyenlőtlenségi index és alakulásának jövedelem-típusok szerinti felbontása
Portugália
Jövedelemtípusok részesedése az Jövedelemtípusok részesedése az
összes jövedelem
összes jövedelem
egyenlőtlenségéből
egyenlőtlenségének változásából
1980
1990
1995
1990-80
1995-90
1995-80
Munkajövedelem
42,5
41,9
48,7
-1,7
20,6
18,3
Önfoglalkoztatás
28,1
14,8
13,1
-13,8
2,0
-11,9
Nem munka privát jövedelem
13,9
19,3
12,4
5,0
-3,4
1,6
Nyugdíj, TB
2,5
1,9
9,0
-0,7
9,6
8,7
Természetbeni
munkajövedelem
1,5
3,1
0,7
1,5
-2,2
-0,7
Saját fogyasztás
1,7
1,1
0,0
-0,6
-1,0
-1,6
Imputált lakbér
3,7
6,7
13,0
2,9
10,0
12,6
Más nem pénzbeni
6,2
11,3
3,2
4,8
-7,2
-2,2
jövedelmek
Rendelkezésére álló
100
100
100
-2,7
28,3
24,8
jövedelem
Spanyolország
Jövedelemtípusok
részesedése az
összes jövedelem
Jövedelemtípusok részesedése az összes
egyenlőtlenségének
jövedelem egyenlőtlenségéből
változásából
1980
1990
1990
1995
1990-80 1995-90
(EPF)
(EPF)
(ECPF)
(ECPF)
(EPF)
(ECPF)
Munkajövedelem
42,1
50,6
56,6
52,9
0,7
-3,92
Önfoglalkoztatás
14,8
13,1
14,9
11,3
-3,7
-3,73
Nem munka privát jövedelem
22,2
4,9
13,9
3,8
-18,1
-10,12
Nyugdíj, TB
3,3
18,2
1,3
12,7
12,1
10,89
Természetbeni munkajövedelem
0,0
0,0
0,3
0,2
0,0
-0,13
Saját fogyasztás
0,1
0,1
0,01
0,0
0,0
-0,02
Imputált lakbér
8,1
12,5
12,7
19
2,5
-0,18
Más nem pénzbeni jövedel9,4
0,5
0,3
0,1
-8,9
5,93
mek
Rendelkezésére álló jövede100
100
100
100
-15,4
-1,29
lem
Forrás: Jimeno et al. (2000)

Spanyolországban, Portugáliához hasonló szintről indulva a nyolcvanas évek folyamán
nőtt meg jelentősen 50,6%-ra a munkajövedelmek szerepe a háztartási jövedelmek
egyenlőtlenségeinek alakításában. Mindez amellett következett be, hogy csökkent a
háztartási jövedelmeken belül a keresetek súlya 57,5%-ról 51,0%-ra, minden bizonnyal a
munkanélküliség növekedésével összhangban. Ez úgy volt lehetséges, hogy a keresetek
egyenlőtlensége jelentősen 0,49-ről 0,59-re emelkedett, és növekedett a kereseteknek az
összes jövedelemmel való korrelációja is. A kilencvenes években ez a folyamat azonban
nem folytatódott, sőt visszafordult, és csökkent a munkajövedelmek szóródása valamint
egyenlőtlenség-növelő szerepe. Mind 1980 és 1990, mind 1990 és 1995 között jelentősen
csökkent a nem munka jellegű privát jövedelmek szerepe az egyenlőtlenségek alakításában,
nőtt viszont a nyugdíjak és társadalombiztosítási jövedelmek valamint az imputált lakbérek
szerepe. A négyzetes relatív szórás értéke, mind a nyolcvanas években, mind a kilencvenes
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latív szórás értéke, mind a nyolcvanas években, mind a kilencvenes évek elején csökkent,
bár az előbbi periódusban erőteljesebb volt ez a csökkenés. Mindkét időszakban leginkább a
nem munka jellegű privát jövedelmek csökkentették az egyenlőtlenségeket, ehhez a nyolcvanas években az egyéb nem-pénzbeli jövedelmek is hozzájárultak. A nyugdíjak és társadalombiztosítási jövedelmek viszont mindkét időszakban a leginkább egyenlőtlenség-növelő jövedelem-komponensnek bizonyultak.

Kereseti egyenlőtlenségek

A munkajövedelmek tehát vezető szerepet játszottak Portugáliában kilencvenes évek első felében a növekvő jövedelemi egyenlőtlenségek kialakításában, Spanyolországban ugyanakkor ez nem volt jellemző. A munkajövedelmek egyenlőtlenségének növekedése két dologból is fakadhat. Egyrészt előfordulhat, hogy a foglalkoztatás egyre egyenlőtlenebbül oszlik
meg a háztartások között, megnövelve ezáltal a kereső nélküli háztartások arányát. Lehetséges viszont az is, hogy maguk a keresetek eloszlása lett egyenlőtlenebb. Az alábbi, 3.sz.
ábrában Cardoso (1996) vállalati adatok alapján mutatja be a kereseti egyenlőtlenségek alakulását Portugáliában a nyolcvanas években42. Az ábra alapján a keresetek egyenlőtlenségének dinamikus emelkedését látjuk, különösen az EU csatlakozás éve, vagyis 1986 után.

3. ábra
Kereseti egyenlőtlenségek változása Portugáliában a nyolcvanas években
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Forrás: Cardoso (1996).

Cardoso (1996) MLD index dekomponálásával, Jimeno et al. (2000) pedig bérregressziók segítségével vizsgálja, hogy Portugáliában az egyenlőtlenség kialakításában ill.
változásában mekkora a szerepe a különböző munkavállalói és vállalati ismérveknek.
42

Az egyenlőtlenségi számítások alapjául szolgáló adatok ez esetben nem a Háztartási Költségvetési Felvételek,
hanem egy vállalati adatbázis (Quadros de Pessoal), amely a vállalatok törvényileg előírt adatszolgáltatási kötelezettsége miatt gyakorlatilag teljeskörű és részletes adatokat tartalmaz a vállalatról (telephely, tevékenység,
foglalkoztatottak száma, árbevétel, jogi forma) és minden egyes munkavállalóról (nem, életkor, képesítés, foglalkozás, iskolázottság, szolgálati idő, munkaidő, kereset változók: alapbér, szolgálati időhöz kötött fizetés,
egyéb rendszeres támogatás, különleges illetmények és túlóradíj) egyaránt.
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Cardoso (1996) tanulmánya szerint 1986-tól az egyes munkavállalói ill. vállalati csoportokon
belüli egyenlőtlenség a növekvő kereset szóródás fő hajtóereje, az egyes csoportok közötti
különbségek csak kisebb mértékben magyarázzák a változásokat. Megállapításai szerint a
munkavállalói tulajdonságok közül főleg a képesítés és az iskolai végzettség járult hozzá jelentősen a kereseti egyenlőtlenségek növekedéséhez 1983 és 1992 között. A képesítés
megtérülésének növekedése egyenlőtlenség növekedésének 30%-át magyarázza, míg az
iskolázottság jobb megtérülése az egyenlőtlenség növekedésének 21%-áért felelős. Ugyancsak növelőleg hatott az egyenlőtlenségekre az is, hogy a munkavállalókon belül növekedett
a magasabb képzettségűek, iskolai végzettségűek aránya. Ugyanakkor a munkavállaló életkora szerint képzett csoportok közötti bérkülönbség csökkent, ami azt mutatja, hogy a munkahelyi tapasztalat megtérülése csökkent ebben az időszakban. Megerősítik ezeket a megállapításokat a bér-regressziók alapján végzett vizsgálatok is. Ezek kiemelik a nemek közötti
kereseti különbségek növekedését is, hiszen bár az átlagkeresetek eltérésében nem mutatkozik változás a vizsgált időszakban, de mivel a nők iskolázottsága gyorsabban nőtt, mint a
férfiaké, így az egyes iskolázottsági szinteken belül vizsgálva növekedett a nők lemaradása
a keresetekben. A kereseti egyenlőtlenség vállalati ismérvek alapján végzett elemzése azt
mutatja, hogy a gazdasági struktúra-változás hatása nem volt jelentős az egyenlőtlenségek
növekedésére, hiszen az egyenlőtlenség növekedésének mindössze 2%-át magyarázza a
foglalkoztatás iparág szerinti megoszlásának változása. Ugyanakkor jellemző a különböző
iparágak közötti nagy a bér-különbség: a pénzügyi, kereskedelmi szektorban, a vegyiparban,
gépiparban és fafeldolgozásban növekedtek a bérek, míg a tradicionális textil- és építőiparban sokkal kisebb növekedés volt megfigyelhető. Mindkét típusú elemzés kimutatta, hogy
növelte az egyenlőtlenségeket a vállalat regionális hovatartozása: az északi és a lisszaboni
régióban magasabb volt a bérek növekedési üteme. A regressziós elemzés szerint az iparági
szinten történő béralku hozama is emelkedett a centralizált béralku hozamának növekedéséhez képest.
Spanyolországban nincs a Portugália esetében tárgyalthoz fogható vállalati adatbázis.
Bover, Bentolila és Arellano (2000) spanyol társadalombiztosítási adatok alapján vizsgálta a
keresetek eloszlását43. Az összes dolgozó között az 1980-ban 1,71 volt a P75/P25 arány,
míg 1987-ben 1,85-re nőtt, tehát növekedtek a kereseti egyenlőtlenségek. Az
egyenlőtlenségek növekedése inkább az eloszlás felső részében ment végbe, hiszen a
P50/P25 mutató 1,31-ről 1,32-re változik csupán ugyanebben az időszakban. A reálbérek
összességében kismértékben csökkentek a vizsgált időszakban, de ez jelentős
különbségeket takar a munkavállalók különböző csoportjai között. Az egyetemi végzettségű
dolgozók medián keresete 10%-kal növekedett a vizsgált időszakban, reálértelemben, míg a
képzettség nélküli dolgozók reálkeresete csökkent. Ugyancsak növekedett az idősebb
munkavállalói csoportok reálkeresete, míg a fiatalabb csoportok keresete reálértelemben
csökkent. Az iparágak között a szolgáltatások (pénzügy, szálloda-ipar, szállítás), valamint a
bányászatban növekedtek a reálbérek, az építőiparban csökkentek. Az adatok tehát az
iskolai végzettség és a munkahelyi tapasztalat hozamának növekedését sugallták, amit a
szerzők kereseti regressziók segítségével ellenőriztek minden iparágra minden évben. A
közepes (100 és 1000 foglalkoztatott között) ill. nagyobb méretű vállalatokban (1000
foglalkoztatott felett) mind az egyetemi, mind a főiskolai végzettség hozama nőtt 1980 és
1987 között, a kis cégek esetében azonban az egyetemi végzettség hozama meglepő
módon csökkent ezalatt az idő alatt. Kimutatta az elemzés a munkahelyi tapasztalat
hozamának növekedését is, valamint azt, hogy a vállalatmérettel együtt a keresetek is
növekednek.
43

A vállalatoktól a társadalombiztosítási járulék fizetésekor érkező béradatokat a spanyol Munkaügyi
Minisztérium vállalati és dolgozói adatokat is tartalmazó vállalati adatbázisával rakták össze. Az adatbázis
szerkezete miatt nem a valóságos keresetekről, hanem az adóköteles béralapról ad számot, amiben egyrészt
nincsenek benne a túlóra-díjak, utazási hozzájárulások, eseti fizetések és nem pénzbeni juttatások, másrészt
alsó és felső korlátok miatt nem figyelhető meg a teljes eloszlás. Mindezek miatt a vizsgálat a 20 és 64 év
közötti teljes munkaidőben dolgozó férfiak havi kereseteire vonatkozik. Mivel a magas kereseti értékek
cenzoráltak, ezért a P75/P25 aránnyal jellemzik a béreloszlást a szerzők.
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Összességében mind Portugáliában a csatlakozás után, mind Spanyolországban 1980
és 1987 között megfigyelhető, hogy növekszik a képzettség megtérülése, annak ellenére,
hogy a felsőfokú és középfokú oktatás expanziójának köszönhetően egyre képzettebb munkaerő áll a munkaadók rendelkezésére. A jól képzett munkaerő relatív ára csak akkor növekedhet a kínálat növekedése esetén, ha ezt meghaladó mértékű kereslet növekedés is mutatkozik iránta. Jimeno et al. (2000) elemzése szerint mindkét országban a technológiai fejlődés okozza a képzett munkaerő iránti kereslet-növekedést, de míg ez Spanyolországban a
gazdaság minden ágára jellemző, addig Portugáliában a modernizált szektorok mellett
fennmarad néhány hagyományos, képzetlen munkaerőt foglalkoztató iparág. Ezt arra
alapozzák, hogy Spanyolországban a magasabb képzettségű munkaerő iránti megnövekvő,
és a képzetlen munkaerő iránti csökkenő kereslet minden iparágat egyaránt jellemez, addig
Portugáliában ez utóbbi nem annyira jellemző a feldolgozóiparra, az építőiparra és a vas-, és
fémiparra. Portugália ugyanis a nemzetközi kereskedelemben az olcsó, alacsony
képzettségű munkaerőt foglalkoztatva vesz részt (pl. textilipar), ami fenntartja a keresletet
ezek iránt a dolgozók iránt. Portugáliában a minimum-bér szabályozás és a kollektív alkuk
biztosították, hogy a béreloszlás alján nem történt lényeges elmozdulás, de a béreloszlás
tetején nem akadályozták a magas képzettségű munkaerő béreinek növekedését.
Spanyolországban azonban a technológiai fejlődés és a tradicionális szektorok eltűnése
miatt az alacsony képzettségű munkaerő iránt csökkenő kereslet merev munkaerőpiaci
intézményrendszerrel kombinálódott, ami a béreloszlás alján levő kereseteket is növelte,
ennek eredményeként alakult ki a magas munkanélküliség. Mindenesetre Spanyolországban
1980 és 1990 között a növekvő kereseti egyenlőtlenségek ellenére csökkent a háztartási
jövedelmek egyenlőtlensége, ami más jövedelemfajták (nem-munka jellegű privát jövedelem,
nyugdíj és TB jövedelmek) fontosságára hívja fel a figyelmet, Portugáliában viszont a
csatlakozás után megnövő kereseti egyenlőtlenségek megmutatkoztak a háztartási
jövedelmek egyenlőtlenségének növekedésében is. A regionális különbségek a jövedelemi
egyenlőtlenségeket csak kisebb mértékben befolyásolják mindkét országban. Portugáliában
1995-ben mindössze 3%-át, Spanyolországban 7%-át teszik ki a háztartási jövedelmek
egyenlőtlenségének. Bár a külföldi közvetlen tőkebefektetések a fejlettebb régiókat
érintették, de a spanyol GDP 1%-át, a portugál GDP 3%-át kitevő, az európai Strukturális és
Kohéziós Alapokból származó támogatások elosztása Spanyolországban inkább, de
Portugáliában is valamelyest tompította ezeket a különbségeket (Jimeno et al. 2000).

6.3. Szegénység
Indokolt a szegénységet külön is vizsgálni, hiszen a lakosságnak erre a csoportjára
irányulnak leginkább a szociálpolitikai intézkedések. A szegénység definiálásának,
mérésének is sok nehézsége van44. így itt is nehéz az egész időszakot átfogó,
összehasonlítható adatokat bemutatnunk. Itt a szegénység relatív koncepcióját használjuk
Megpróbáljuk először a szegénység trendjeit bemutatni a négy országban, azután az egyes
társadalmi csoportok szegénység általi fenyegetettségét elemezzük.
A következő ábra O’Higgins és Jenkins (1991, idézi Jäntti és Danziger 2000) alapján mutatja a szegények, mint az átlagjövedelem felénél kevesebb jövedelemmel rendelkezők arányának alakulását. Ezek alapján a hetvenes évek közepétől a nyolcvanas évek közepéig
Írországban és Portugáliában növekedett a szegények aránya. Írországban különösen 1980
44

A szegénység leggyakrabban a háztartás vagy az egyén által birtokolt erőforrások alacsony szintjét jelenti (ld.
Jäntti és Danziger 2000). A legfőbb döntések, amiket meg kell hoznia a kutatónak, hogy a szegénység abszolút
vagy relatív koncepcióját választja-e, hogy milyen erőforrást (jövedelem, fogyasztás stb.) választ mércéül, hol
húzza meg a szegénység határát.
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és 1985 között volt ez feltűnő, amikor a szegénységi küszöb alatt élők aránya 19,2%-ról
majdnem 4 százalékpontot növekedett, míg Portugáliában a hetvenes éveket jellemezte hasonló mértékű növekedés. Eközben Spanyolországban végig egyötöd körüli volt a szegények aránya, míg Görögországban 26,6%-ról, 24,0%-ra csökkent.
4. ábra
Szegénységi ráták a vizsgált országokban a rendelkezésre álló jövedelem 50%-ában
meghatározott küszöb mellett
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Forrás: O”Higgins és Jenkins (1990) alapján.

Sajnos azonban ez az adatsor az Ibériai-országok tekintetében nem tartalmazza az EUcsatlakozás időpontját, így ahhoz, hogy ezekben az országokban is képet kapjunk a
szegénység csatlakozás utáni alakulásáról egyéb adatforrások után kell néznünk. Zaidi és
de Vos (2000)45 a szegénység nyolcvanas évek eleji és végi adatait hasonlítja össze
háztartási költségvetési adatok alapján, a szegényeket az átlagos fogyasztási kiadás felénél
kisebb kiadással rendelkezőkként definiálva. Eredményeiket a következő táblázatban
mutatjuk be.

45

Az Európai Közösség EUROSTAT szegénységről készített kiadványai (EUROSTAT 1990, Hagenaars et al.
1994) a nyolcvanas évek elejére és végére tartalmaznak szegénységi számításokat, azonban sajnos
meglehetősen különböző metodológiák szerint. A későbbi kiadványban a szerzők kísérletet tesznek
összehasonlítható szegénységi arányokat is számolni, a szerzők azonban megbízhatatlannak ítélik ezeket.
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6.9. táblázat
Fogyasztási kiadási szegénység a vizsgált országokban a nyolcvanas években
Szegénységi ráta
Görögország

Szegénységi résarány

Szegénységi küszöb
alakulása
(1980-PPS)
3,036
2,931
1,670
2,047
2,775
3,918

1982
18,1
0,256
1988
17,9
0,275
Portugália
1980
26,4
0,287
1980-90
24,5
0,304
Spanyolország
1980
17,5
0,265
1990
15,9
0,244
Forrás: Zaidi és de Vos (2000).
Megjegyzés: A fogyasztási kiadás személyi eloszlása alapján. Módosított OECD ekvivalencia-skálával
számolva.

A nyolcvanas évek folyamán Görögországban nem változott, az Ibériai-országokban
viszont csökkent a fogyasztási kiadás alapján definiált szegénység kiterjedése. A
szegénység mélységét mutató szegénységi rés-arány46 értéke viszont Görögországban és
Portugáliában is nő, ami azt mutatja, hogy bár a szegények aránya eltérően alakul a két
országban a szegények egyre jobban „leszakadnak” a középosztályról. Spanyolországban
ennek a mutatónak az értéke is csökken, ami azt jelenti, hogy a szegények egyre közelebb
kerülnek a szegénységi küszöbhöz. Ugyancsak érdekes a szegénységi küszöb értékének
alakulását megfigyelni. Az 1980-as árakon vásárlóerő-paritás figyelembevételével látható,
hogy míg Görögországban csökken, Portugáliában pedig mérsékelten nő a szegénységi
küszöb addig Spanyolországban jelentős, majdnem 50%-os növekedést figyelhetünk meg. A
szegények tehát Görögországban abszolút értelemben is még szegényebbek lettek a
nyolcvanas évek folyamán, míg az Ibériai országokra ennek ellenkezője volt jellemző.
A következő táblázat a relatív szegénységi rátákkal azt próbálja szemléltetni, hogy
melyek a szegénység által leginkább sújtott társadalmi csoportok. Az adatok forrása a két
EUROSTAT szegénység-tanulmány (EUROSTAT 1990, Hagenaars et al. 1994), amelyeknél
az alkalmazott módszertanban jelentős eltérések voltak. Emiatt időbeni összehasonlításra
nem nagyon alkalmas adatsorunk. A 6.10. táblázat alapján megállapítható, hogy a
nyolcvanas évek elején nem térnek el jelentősen a vizsgált országokban a relatív
szegénységi ráták. Mindegyik vizsgált országban a mezőgazdaságban dolgozó vagy
munkával nem rendelkező, idősebb, alacsony iskolai végzettségű háztartásfővel rendelkező
háztartások esetében haladja meg a szegénységi ráta jelentősen az országos szegénységi
rátát. A háztartás-típusok közül a legkisebbeket (feltehetően a nyugdíjasok magasa aránya
miatt) és a legnagyobb, sokgyermekes családokat fenyegeti átlagon felüli mértékben a
szegénység. Ugyanakkor megfigyelhető, hogy a nő háztartásfővel rendelkező háztartások
szegénységi aránya Írországban kiugróan, 50%-kal nagyobb, mint a férfi háztartásfőjű
háztartásoké. A nyolcvanas évek végén is lényegileg hasonló mintázat rajzolódik ki, bár
szembeötlő pl. hogy Írországban a mezőgazdasággal foglalkozók körében az átlagosnál
jóval alacsonyabba szegénységi ráta, míg a másik két országban ez a népességcsoport a
szegénység által erősen sújtott csoportok közé tartozik.

46

A szegénységi rés-arány a szegények jövedelemének/fogyasztási kiadásainak a szegénységi küszöbtől való
átlagos eltérése a szegénységi küszöb százalékában kifejezve.
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6.10. táblázat
Relatív szegénységi ráták a
szegénységi ráta százalékában)

háztartások

egyes

1980-as évek eleje
Görög- Spanyol- Irország
ország ország
(1982)
(1980)
(1980)
Háztartásfő munkaerőpiaci státusa
Fizikai munkás (ipar/szolgáltatás)
Szellemi dolgozó
Önfoglalkoztató (ipar/szolgáltatás)
Gazdálkodó/Mezőgazd. munkás
Munkanélküli
Nyugdíjas
Háztartásbeli
Inaktív
Háztartás-típus
Egyszemélyes (65 alatt)
Egyszemélyes (65 vagy afelett)
Pár
Pár egy gyerekkel
Pár két gyerekkel
Pár három gyerekkel
Pár négy v. több gyerekkel
Egyszülős háztartás
Egyéb
Háztartás-létszám
1
2
3
4
5
6 v. több
Háztartásfő kora
0-17
18-24
25-44
45-64
65Háztartásfő neme
Férfi
Nő
Háztartásfő iskolai végzettsége
Semmilyen
kevesebb mint 8 általános
8 általános
alsóbb közpfokú
felsőbb középfokú
egyetem vagy ennek megfelelő
Magasabb

csoportjaiban

Portugália
(1980)

(az

országos

1980-as évek vége
Spanyol- Irország Portuország
gália
(1988)
(1987)
(1990)

-

-

95
39
73
122
168

75
39
78
134
124

120
34
74
142
176
152
134
88

46
16
34
60
266
117
188
-

80
40
46
150
179
183
130
-

58
174
132
71
66
105
42
103

-

102
222
102
29
56
77
181
87

130
171
97
63
69
115
167
104
107

107
206
112
69
56
98
150
129
112

126
218
67
52
52
74
136
145
76

115
226
121
52
48
78
142
105
114

122
123
75
68
110
166

168
125
73
63
85
134

194
108
56
59
72
129

159
99
70
73
99
160

166
117
75
60
98
155

170
93
63
59
72
126

187
120
68
58
86
145

34
81
89
161

79
77
93
156

37
84
78
175

69
81
96
135

128

105

128

81
163

86
142

72
187

98
113

94
135

90
151

94
123

91
140

87
148

90
128

277
176
80
52
29
25
11

-

234
174
81
29
17
8
-

175
108

184
77

34

22

16

10

-

161
82
18
4

Forrás: 1980-as évek eleje: EUROSTAT 1990, 1980-as évek vége Hagenaars et al. (1994).
Megjegyzés: 1980-as évek eleje: OECD ekvivalencia-skála, 1980-as évek vége módosított OECDskála.
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