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BEVEZETÉS

Az Európai Unió foglalkoztatáspolitikáját még a 90-es évek elsı felében is
egyfajta szabályozatlanság uralta, a munkaerı-piaci problémák, különösen a
tartós munkanélküliség megoldását alapvetıen a belsı piac élénkülésétıl, a
növekedéstıl várták. A statisztikai elemzések viszont azt mutatták, hogy a
fellendülések idején sem következett be tartós csökkenés a munkanélküliségi
rátákban, és nem bıvültek jelentısen a foglalkoztatási lehetıségek sem.
Természetesen a tagországi eltérések sokszor jelentısek voltak, melyek öszszefüggésbe hozhatók társadalmi, gazdasági és kulturális tradíciókkal, szabályozásokkal. Az erıs tagolódás különbözı metszetei, a településhálózat humán és tárgyi infrastruktúrái, a fejlesztési felfogások országonként, régiókként vagy mérsékelték, vagy növelték az eltéréseket.
A gazdaságszerkezeti átalakulások regionális hatásai is jelentıseknek bizonyultak, melyek magyarázhatók az elmúlt évtized recessziós ciklusaiban a
növekedés lelassulásával a területi foglalkoztatási nehézségek felerısödésével. A tagországok már a 80-as évek végétıl magas munkanélküliséggel
küzdöttek, melynek okai között az egyre mélyülı regionális különbségek
húzódtak meg, s ezen a tényen késıbb még a markáns expanzió sem változtatott. Nyilvánvalóvá vált, hogy vannak olyan régiók, melyek nem tudnak
megküzdeni a globalizáció vagy a szerkezeti átalakulások okozta sokkal. A
növekvı krízisjelenségek – mint pl. a beruházások visszaesése, jövedelemcsökkenés stb. – hatására a meglévı erıforrásaik leértékelıdtek, a piaci
presztízsveszteséget elszenvedı szakmák, a képzetlenség és a munkanélküliség szubkulturális csapdát alkotott, végsı soron e térségek értéktermelési
képessége meggyengült.
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A dolgozat öt fejezetben vizsgálja, hogyan alakult az EU foglalkoztatáspolitikája és annak eszköztára az elmúlt tíz évben, milyen szerepet játszott a
nemzetgazdaságok növekedésében, valamint eredményezett e lényegi változásokat fıként az elmaradott térségekben makro- és mikro regionális metszetben.
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1. IRODALMI ÁTTEKINTÉS
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1.1. Strukturális változások az Európai Unió foglalkoztatáspolitikájában
1.1.1. A közösségi foglalkoztatáspolitika kezdete

A 90-es évek elején még nem volt közös európai szándék, vagy akarat arra
vonatkozóan, hogy a munkaerı-piaci folyamatok tagországi szabályozottságán túl közösségi dimenzió is kialakuljon az olyan kihívásokra, mint a munkanélküliség, a tartós munkanélküliség vagy a társadalmilag hátrányos helyzető populációk, mint például a nık, a fiatalok, az idısek, a fejletlen térségekben lakók foglalkoztatása. A gazdasági integráció elırehaladása egyre
inkább kikényszeríttette a növekedés és a foglalkoztatás együtthatásának
vizsgálatát, fıként a strukturális gazdasági problémák elhatalmasodása miatt.

A foglalkoztatás egyik meghatározó feltétele a gazdasági növekedés. Az
európai országok gyakorlata mégis azt mutatta, hogy a munkahelyek számának emelkedése nem viszonyul egyenes arányban a növekedéshez és receszszió idején gyorsabban csökken a foglalkoztatás szintje, mint a termelés. A
’90-es évek elején (1993-ban volt a mélypont) az európai országokat sújtó
recesszió nemcsak a gazdasági növekedés lelassulását jelentette, hanem a
foglalkoztatás jelentıs visszaesését is. A lassú fellendülés sem csökkentette
meghatározó módon a munkanélküliséget. Lindbeck (1996) elemzése szerint,
amíg az Egyesült Államokban az expanzió a foglalkoztatás 2-4%-os növekedését eredményezi, addig Európában ez a szám csak 1% körüli, ennek hatására a munkanélküliségi ráta is kevésbé csökken. Az eltérések a következı
tényezıkben kereshetık:
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•

Bérszínvonal

A termelékenység növekedése Európában a ’70-es évektıl folyamatosan
növelte a reálbéreket. Ezzel párhuzamosan növekedett a tıke-intenzív technológiák elterjedése, ami csökkentette a foglalkoztatás növekedését.

•

Bérrugalmatlanság

Az európai bérek merevsége az adott szakmák piaci pozícióvesztésébıl fakadó, s ezekhez a szakmákhoz tartozó munkaerı elbocsátását eredményezi,
ami természetesen kedvez a munkával rendelkezık bérszínvonalának magasan tartásához és nem kell engedményeket tenniük a nagyobb foglalkoztatottság érdekében.

•

Munkakeresés ellenében ható tényezık

Az eredménytelen munkakeresés részint elbátortalanítja a munkanélkülit,
részint a jóléti rendszerek visszafogják az állástalanok munkakeresési erıfeszítéseit. A juttatások is komoly torzító hatást gyakorolnak a munkapiac mőködésére. A bıkező jóléti rendszer hozzájárulhat a magas munkanélküliség
stabilizálódásához.

•

A fizikai és humántıke hiánya

Az EU tagállamokra jellemzı, hogy az itt tevékenykedı vállalatok beruházási kedve (a fellendülés periódusában is) gyengébb, mint amerikai és ázsiai
versenytársaiké. A rendelkezésre álló fizikai tıke nem képes hasznosítani a
munkaerı kínálatot, de e kínálat sem tud minıségben, azaz megfelelı képzettségben, rendelkezésre állni. A probléma megoldását hátráltatja a vállalatok és oktatási rendszerek közötti információ áramlás elégtelensége.
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Az EU 15-ök növekedési üteme az 1982 és 1991 közötti 2,6%-ról, 1992 és
2001 között 2,2%-ra változott és késıbb is csökkent (1. táblázat), ami a két
centrális ország, Németország és Franciaország gazdasági teljesítménye
megbicsaklásának tudható be, de természetesen voltak jól teljesítı tagországok is, mint Írország, Spanyolország, Dánia.

1. táblázat: A potenciális GDP növekedési üteme 1982-2005, %
Ország
Belgium
NSZK
Görögország
Spanyolország
Franciaország
Írország
Olaszország
Hollandia
Ausztria
Portugália
Finnország
GMU
Dánia
Svédország
Egyesült Királyság
EU-15
USA

19821991
2,1
3,9
1,2
2,6
2,0
3,6
2,4
2,1
2,3
2,8
2,5
2,8
1,6
2,0
2,1
2,6
2,9

19922001
2,1
1,6
2,6
2,9
2,1
7,2
1,6
2,8
2,2
2,8
2,4
2,1
2,3
2,2
2,6
2,2
3,2

2002
2,3
1,5
3,1
2,8
1,9
6,6
1,8
2,3
2,3
2,6
2,8
2,0
2,2
2,2
2,7
2,1
2,8

2003
1,9
1,6
3,3
2,7
2,2
5,2
1,5
1,4
2,1
1,6
2,5
1,9
2,2
2,3
2,5
2,0
3,0

2004

2005

2,0
1,6
3,5
2,7
2,1
5,3
1,5
2,2
2,1
1,6
2,3
2,0
2,2
2,2
2,5
2,0
3,0

2,0
1,7
3,5
2,6
21,
4,7
1,4
1,6
2,0
1,8
2,5
1,9
2,1
2,2
2,4
2,0
3,1

Forrás: OECD Economic Outlook, 2004. No. 75. 2004/2.

Az Unió munkanélküliségi adatai is romló tendenciát mutattak. Az 1992. évi
10% lélektani határt átlépve a ráta 1993-ban 12%-ra emelkedett, s közel 3 év
alatt 5 millió állás szőnt meg, ráadásul a 18 millió munkanélküli fele tartós
munkanélküli volt. A magas munkanélküliség okait elemzık részben a makrogazdasági válságok kivédésére alkalmas közösségi eszközök hiányában,
részben a nem megfelelı munkaerı-piaci politikában látták (Auer,2000).
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A foglalkoztatási problémára adott közösségi válasz az 1993-ban kiadott
Fehér Könyv volt, „Foglalkoztatás - növekedés – versenyképesség” címmel.
A Fehér Könyv a versenyképesség és az aktív szolidaritás kérdéseit próbálta
egyeztetni, kísérletet téve a foglalkoztatási eszközök hatékonyabb összehangolására. Hangsúlyosan szerepelt a dokumentumban a tudatos munkahelyteremtés, amivel a hátrányos helyzető régiók és a munkanélküliek esélyhez
jutását kívánták elımozdítani. 1994-ben az Esseni Csúcson a közösségi
szintő foglalkoztatáspolitika került elıtérbe, azaz a nemzeti szintő foglalkoztatáspolitikák koordinálása vált meghatározó prioritássá. Ekkor öt olyan
fıbb tevékenységi területre fókuszáltak, amely a csúcsértekezlet résztvevıi
szerint hozzájárulhatott a foglalkoztatás növekedéséhez (CEC,1994; Nagy,
1999).
•

Fejleszteni kell a szakképzést beruházásokkal, a pályakezdı fiatalok
munkapiaci integritása érdekében, és az idıs munkavállalók számára lehetıséget kell biztosítani a megújuló képzettséghez (lifelong learning).

•

A gazdasági növekedést elısegítı munkahelyteremtés támogatása rugalmas munkaszervezéssel, helyi regionális kezdeményezések támogatása
mérsékelt bérnövekedéssel.

•

A foglalkoztatás költségein belül mérsékelni kell a nem bérjellegő terheket, hogy élénküljön a munkaerı-kereslet, különös tekintettel a szakképzetlen munkavállalók alkalmazásának ösztönzésével.

•

Preferálni kell a foglalkoztatás aktív intézkedéseit a passzívak (segélyezés, korai nyugdíjazás) ellenében.

•

A munkanélküliség által legveszélyeztetettebb társadalmi csoportok (fiatalok, tartós munkanélküliek) támogatása, visszajuttatásuk a munkaerıpiacra.
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1.1.2. Az esseni irányelvek hatása a foglalkoztatásra - az aktív esz-közök
szerepének növekedése
A foglalkoztatáspolitikában, ami valóságosan a 90-es évek közepén az egyes
tagországok munkaerı-piaci politikáját jelentette, a munkaerı-piaci képzés
jelentısége meghatározóvá vált. A 90-es évek elején az aktív munkaerı-piaci
intézkedéseket fedezı kiadások mintegy felét, azaz a közösségi szintő GDP
1.5 %-át képzési programokra fordították. Az 1994 és 1999 közötti idıszakban az Európai Szociális Alapból 47 milliárd ECU támogatás járt a tagországoknak képzési és fıleg szakképzési rendszerük fejlesztésére. A tagállamok elsısorban arra törekedtek, hogy a munkanélküliséggel leginkább
veszélyeztetett társadalmi csoportokat aktivizáljanak: elsısorban pályakezdıket, hátrányos helyzetőeket, tartós munkanélkülieket, vagy olyan foglalkoztatottakat, akik elbocsátás elıtt álltak létszámleépítés miatt. Bérszubvenció formájában támogatást kaptak a munkáltatók is (Farber, 1999a). Így
Spanyolországban, olyan kisvállalkozások részesültek támogatásban, amelyek közös képzési programot valósítottak meg és együttmőködtek regionális szinten a szociális partnerekkel.
Ennek az idıszaknak az intézkedései - melyek a munkavállalók és a munkáltatók ösztönzésére születtek - a garantált tanulmányi szabadság (Németország legtöbb tartományában), valamint a kollektív szerzıdésekben rögzített,
fizetett vagy fizetés nélküli tanulmányi szabadságra való jogosultság (Görögország, Hollandia, Olaszország) voltak. A munkáltatók érdekeltségét erısítette, hogy meghatározott képzési kiadások után a vállalatok adókedvezményt vehettek igénybe vagy közvetlen állami támogatásokhoz jutottak
(Franciaország, Spanyolország, Portugália, Görögország, Írország). A foglalkozatás bıvítését szolgálták azok a bértámogatások is, melyeket a munkáltatók olyan szegmensei kaphatták, akik a munkanélküliek meghatározott
11

csoportját (pályakezdık, tartós munkanélküliek) alkalmazták (Philott,1992).
A bérszubvención kívül más aktivizáló programok térnyerése is az esseni
irányelvekhez kötıdik. Az intézkedések célja a nem bérjellegő munkaerı
költségek csökkentése volt, melytıl lényegében a foglalkoztatás növekedését várták. Ilyen volt a társadalombiztosítási járulékok mérséklése, amit
leginkább Belgiumban, Franciaországban és Svédországban alkalmaztak.
Ezekben az országokban a célzott eszközök aránya 22-26 % között volt. A
munkahelyteremtést szolgálták azok az eszközök is, amelyek a munkanélküliek vállalkozóvá válását segítették elı.
Ezen idıszak munkaerı-piaci fejleményei jól tükrözték azt az állapotot, mely szerint a maastrichti kritériumok teljesítése miatt szigorú makrogazdasági intézkedéseket bevezetı tagállamok sem tudtak javítani a foglalkoztatás helyzetén.1 Állandósult a munkanélküliség és a közösségi szándékok sem tudtak megfelelı módon érvényesülni fıként az eltérı tagországi
foglalkoztatás,- és fiskális politikai gyakorlat miatt.
1.1.3. Áttörés a foglalkoztatáspolitikában – a luxemburgi folyamat
A foglalkoztatás pozícióit jelentısen felértékelte az a tény, hogy a ’90-es
évek végén közösségi joganyag része lett az önálló foglalkoztatáspolitikai
fejezet.2 Ennek megfelelıen a tagállamok együtt alakították ki azt a közös
foglalkoztatási stratégiát, mely meghatározott koordinációs mechanizmusra
1

Az 1992-ben aláírt Maastrichti Szerzıdés döntései szerint a közös pénz övezetéhez csak
azon tagállamok csatlakozhatnak, amelyek gazdasága teljesít egyes, a gazdaság stabilitását,
valutaunióra való érettséget bizonyító, a legjobb monetáris eredményeket felmutató tagállamok teljesítményéhez konvergáló, a monetáris unió szempontjából kiemelkedıen fontos
feltételeket. A maastrichti konvergencia kritériumok területei: árstabilitás - kamatok konvergenciája- árfolyamok stabilitása - stabil kormányzati pénzügyi pozíciók.

2

Római Szerzıdésbe foglalták a közösségi foglalkoztatáspolitikáról szóló hat cikkbıl álló
VI/a címet.
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épült.3 A stratégia négy, minden évben ismétlıdı lépésbıl állt. Az Európai
Tanács közös jelentést készített el, majd következtetéseket fogadott el a foglalkoztatási helyzet elemzése alapján, irányvonalakat véleményezett különbözı európai fórumokon. A tagállamok a Nemzeti Foglalkoztatási Akcióterveik nyomán végrehajtották az irányvonalakat és beszámoltak errıl, végül a
Tanács értékelte a tagállamok foglalkoztatáspolitikáját és a következı irányvonalak tervezését készítette elı.(Gács, 2005)

Ez a folyamat elindította a koordináció és a konvergencia önkéntes mechanizmusát, mely megtörni igyekezett a sokszor merev EU-s szintő szabályozást. A foglalkoztatáspolitika közös politikává válása több pozitív és negatív
elıjelő problémával szembesítette a tagországokat. A folyamat szempontjából pozitívnak értékelhetı, hogy a tagállamok átfogó értékelést készítettek
munkaerı-piaci igényeikrıl és politikáikról, melyhez stratégiai szemléletmódot kellett kialakítani. Új elemként jelentkezett, hogy a tagállamok nemzeti akcióterveik kimunkálásába (regionális szinten is) be kellett vonniuk
társadalmi, szociális partnereiket. Az akcióterveknek továbbá olyan területekre is figyelmet kellett fordítani, amivel eddig nem foglalkoztak. A tagállamok kormányai olyan reformokat kezdeményezhettek, ami a munkát vonzóbbá, a munkavállalást kifizetıdıvé tették, valamint új munkalehetıségek
feltárását is támogatták. A gyakorlatban például Spanyolország, Franciaország és Dánia felülvizsgálta adó és juttatási rendszerét, hogy támogassa a
munkaerı-piaci integritást, valamint, hogy foglalkoztatás-ösztönzı környezetet biztosítson a vállalkozásoknak (Goestschy, 1999, Barbier, 2001). Jelentıs elırelépésre utalt az a tény is, hogy megjelent a nemzeti foglalkozta-

3

Az Európai Foglalkoztatási Stratégiát a Luxemburgi Foglalkoztatási Csúcson indították el
1997-ben, a dokumentum legfontosabb alapelve szerint a tagállamok foglalkoztatási kompetenciáinak harmonizálni kell az EU gazdaságpolitikáinak irányvonalaival.
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táspolitikákban a helyi kezdeményezések iránti igény, azaz a lokális dimenzió. Spanyolországban, Portugáliában, Olaszországban a regionális
szervezetek és társadalmi partnerek olyan szolgáltatásokat alakítottak ki,
melyek segítették a munka kereslet és kínálat egymásra találását. Minden
nemzeti akcióterv meghatározott olyan tudás és képzettségi területet, mely a
képzés és a munka világa közötti kapcsolatot erısítette, ezzel is elısegítve a
foglalkoztathatóságot, a rugalmasságot és az alkalmazkodási képességet.
A stratégiának, ezen belül a nemzeti akcióterveknek azonban számos hiányossága volt. Elsısorban nem kapcsolódott hozzá integrált gazdasági stratégia, így hiába fogalmazódott meg a foglalkoztatási irányelvekben számtalan specifikus prioritás, bizonyossá vált, hogy a foglalkoztatási nehézségekkel hosszútávon csak a munkanélküliséget kezelı aktív eszközök segítségével nem lehet megbirkózni. A foglalkoztatáspolitika eszközei mögött sokszor nehéz magát a stratégiát felfedezni néha nem egyebek, mint tervlisták
(Gács, 2005). Az akciótervekben szereplı eszközök többsége a tartós munkanélküliekre koncentrált és nem a hosszú távú munkanélküliség terjedését gátolta. A foglalkoztatottsági mutatók is kevésbé voltak definiáltak és
az egyes irányvonalak eredményeinek összehasonlításánál a lehetséges indikátorok meghatározása is hiányos volt. Viszont az Amszterdami Szerzıdés
alapján elindított európai foglalkoztatási stratégia elıször deklarálta, hogy
fı célkitőzéseinek összhangban kell állnia az Unió gazdaságpolitikáival és a
tagállami foglalkoztatási kompetenciákkal. A 2003-as reformig négy alappillér biztosította a stratégia keretét4(CEC,2002).
1. A foglalkoztathatóság: az ide tartozó fontosabb célkitőzések és
megvalósításuk érdekében tett intézkedések azért történtek, hogy csökkent4

A stratégia reviziója nyomán új célokkal bıvült Commission of the European
Communities,2002:Taking stock of five years of theEuropean Employment Strategy,
Communication froom the Commission to the Council, the European Parliament, the
Economic an Social Committee of the Regions,Brussels.
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sék a fiatal, fıként pályakezdı fiatalok tartós munkanélkülivé válását, valamint, hogy biztosítsák az egész életen át tartó tanulás lehetıségét, így enyhítve a potenciális munkavállalók függıségét a szociálpolitikától. Olyan
szemléletmódot javasoltak, amely megelızi a munkát keresık képzettségének leértékelıdését és a kirekesztıdést. Négy tagállam Franciaország, Spanyolország, Luxemburg, Egyesült Királyság deklarálta, hogy az intézkedésekkel tartósabban és költséghatékonyabban leszorítják a munkanélküliségi
rátákat (kvantifikált célkitőzések). Számos ország (Írország, Finnország,
Belgium, Németország, Dánia) a fiatalok esetében 6, a felnıttek esetében 12
hónapja munka nélkül lévık számára specifikus eszközöket vezettek be. Így
alakultak ki a preventív jellegő munkaerı stratégiák, amelyek lehetıvé tették
a veszélyeztetettek idıbeli azonosítását és a munkához jutás stabilitását. Az
irányelveknek megfelelıen a tagállamok elfogadták, hogy bıvítik a foglalkoztatás aktív eszközeinek körét és felülvizsgálják a passzív eszköztárból az
adó és segélyrendszert. A segélyezés önmagában nem elégséges a társadalmi
kirekesztettség leküzdéséhez és nem tartalmaz olyan ösztönzıket, melyekkel
növelni lehetne a munkanélküliek foglalkozathatóságát. Az aktív eszközök
bevezetésére és a társadalombiztosítási rendszer közötti koordináció javítására is sor került, amely a munkába állást motiválta. A képzés és oktatási rendszer fejlesztése az egyik leghatásosabb eszköznek bizonyult a fiatalok számára a munka világába történı belépéséhez. A legtöbb tagállam ezért e területen különbözı reformokat indított el (rövid ciklusú, kompetencia alapú,
moduláris képzések, integráció az oktatásban) hangsúlyosan kezelve a leszakadók problémáját.
2. A vállalkozói képesség erısítése: a tagállamoknak olyan konkrét
lépéseket javasolt a cselekvési terv, mely lehetıvé tette a vállalkozások improduktív költségeinek és adminisztratív terheinek csökkentését, az önfoglalkoztatás elısegítését, a munka-intenzív szektorokban a hozzáadottérték15

adó csökkentését, általában a munkaadó terheinek mérséklését. A leginnovatívabb eszközök között, melyeket a tagországok bevezettek említést érdemel
Franciaországban az új vállalkozások egy nap alatt történı bejegyzése, vagy
az adó- politikai ösztönzıkre és a vállalkozásfejlesztıkre reflektáló Ausztria
és Németország példája, ahol kedvezı körülményeket teremtettek az áruk és
szolgáltatások piacának liberalizálásához és a hatékony versenyhez. A tagállamok közül Finnország, Svédország, Németország, Belgium jelentıs erıfeszítéseket tett, hogy csökkentse a nem bérmunkára fordított kiadásokat, különösen a kis jövedelmő munkavállalók körében. Alacsonyabbak lettek a
marginális jövedelemadó ráták, bevezették az adójóváírást ezzel is támogatva az alacsony kvalifikációval ellátható alacsony bérő munkákat.
3. Az alkalmazkodási képességek fejlesztése: azokat a célkitőzésekre
irányult, mellyel a foglalkoztatás különbözı formáinak (pl. atipikus) elterjedése valósulhatott meg, a munka biztonságát szavatoló szerzıdéseket alkalmazásával egyidejőleg. Az akciótervekben a munkaszervezés és a munkaidı
szabályozás új formái kerültek kidolgozásra, így Portugáliában, Írországban,
Ausztriában és az Egyesült Királyságban eltérve a hagyományos szerzıdéses
keretektıl csökkentették a munkaidıt, valamint alapvetı együttmőködési
megállapodások jöttek létre társadalmi partnerekkel.
4. Az esélyegyenlıség: mely a nemek közötti aránytalanság megszőntetésére hívta fel a figyelmet, valamint a munka és a családi élet összeegyeztetésére, a munkaerı-piacra történı visszatérés megkönnyítésére, a fogyatékosok integrációjára. Az esélyegyenlıség új elemként jelentkezett a foglalkoztatási stratégiában, de kevés kvantitatív eszközt javasolt, és összességében is kidolgozatlan maradt. A fogyatékosok lehetıségeinek bıvülése viszont meghatározó komponensé vált, így nagyobb figyelem fordítódott pl. az
etnikai kisebbségek munkaerı-piaci integrációjának specifikus problémáira.
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Az európai foglalkoztatási stratégia egyik legfontosabb új eszköze az un.
nyitott koordináció volt, ami négy alkotóelemre koncentrált (Barbier,
2005). Ezek a következık voltak:
•

Irányelvek meghatározása az Unió számára, valamint az ezekkel kapcsolatos rövid, közép és hosszú távú célok elérésének ütemezése.

•

Közös mutatók, célok kialakítása, valamint olyan megoldások kiválasztása, melyek a legjobb gyakorlat elvén nyugszanak.

•

Tagországok terveinek, teljesítményeinek bemutatása az Unió irányelveinek lefordítása nemzeti és regionális politikákra.

•

Közös tanulási folyamaton keresztül az eredmények közzététele.
A nyitott koordináció egyfajta kormányzási módként is értelmezhetı,

mely az Unió hagyományos, sokszor bürokratikus törvényhozását váltotta
fel. Jogilag nem kötelezı érvényő módszere a tagországok jó és rossz tapasztalatainak kölcsönös megosztását célozta. Kényszer helyett önkéntességen
alapult, így szívesen fogadták, mert az országok, ill. kormányaik függetlenségük megırzését így biztosítottnak látták.
1.1.4. A közösségi foglalkozáspolitika új iránya - a lisszaboni folyamat
2000-ben az Unió állam- és kormányfıinek csúcstalálkozóján fogadták el azt
a dokumentumot, mely a versenyképesség, a növekedés és a foglalkoztatás
fejlesztésének átfogó terve volt. Az ok, – mely egyre inkább nyilvánvalóvá
vált – hogy az Unió gazdasága tartósan a harmadik helyre szorult a triászok
küzdelmében (Amerika, Dél-kelet Ázsia, Európa). A lisszaboni folyamat5
megvalósulását segítette elı az a kölni ülés is, mely szintén a munkanélküli5

Az Európai Unió hosszú távra szóló céljait meghatározó kezdeményezése,melyeknek gazdasági és szociális eredményei alig valósultak meg.
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ség csökkentésére koncentrált, és az Európai Foglalkoztatási Egyezmény
létrehozásával több területen fogalmazott meg kritériumokat segítve a foglalkoztatottsági célok megvalósulását. Szükségesnek bizonyult egyfajta
makrogazdasági dialógus elindítása, mely az egyezmény keretén belül az
áruk, szolgáltatások és tıkepiacok strukturális reformját, a stabilitáson alapuló gazdaságpolitikát, és a szociális partnerek bevonásával a foglalkoztatáspolitika összehangolását eredményezte, mely javította az Unió versenyképességét (Auer, 2002, Jorgensen, 2005).
A lisszaboni stratégia sajátossága:
A lisszaboni stratégia komplex, hosszú távú tervezésre épít, mely az ún.
európai folyamatokat (luxemburgi, cardiffi és kölni )6egyesíti .

Az un. átfogó célokban nyert teret az Unió legambiciózusabb elképzelése,
nevezetesen, hogy az EU-nak a világ legversenyképesebb és legdinamikusabb, tudásalapú gazdaságává kell válnia 2010-ig. Biztosítani kell továbbá
az évi átlagosan 3%-os gazdasági növekedést, amely 20 millió új munkahely
létesítését teszi lehetıvé.
A foglalkoztatás és képzés fejezet is számszerősített és teljesíthetınek vélt
növekedési pályát prognosztizált két terület megerısítésével (CEC,2003).

A munkaerı-piaci részvétel elısegítésével:
•

a teljes munkaerı-piaci részvételi rátát 2010-re 70%-ra kell növelni,

•

a nık munkaerı-piaci részvételi rátáját 2010-re 60%-ra kell emelni,

6

A luxemburgi, cardiffi és kölni folyamatok összehangolása a lisszaboni stratégia keretében
nem más, mint a foglalkoztatás-politikák valamint a mikro- makro-ökonómiai és termékpiaci szabályozások közötti kapcsolatok erısítése. Kiterjedt még a tudásalapú gazdaságra, vállalkozásösztönzésre, valamint oktatásra, kutatás-fejlesztésre és környezetvédelemre.
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•

az idısebb dolgozók munkaerı-piaci részvételi rátáját 2010-re 50%-ra
kell javítani.

A képzettség növelésével:
•

2010-re 50%-kal csökkenteni kell a 18 és 24 éves közötti korosztályból
azok számát, akiknek csak az alsó középiskolai képzettsége van,

•

el kell terjeszteni az életen át tartó tanulás kultúráját a szociális partnerek
bevonásával.

A lisszaboni folyamat többnyire azonban olyan területeket célozott meg,
amelyekben meghatározó az egyes tagállamok szakpolitikája volt, mint
például a munkaerı-piac és a foglalkoztatás, a szociális gondoskodás és a
szociális- jóléti rendszerek, az eltérı költségvetési kondíció okán is. A nyitott koordinációs mechanizmusokkal pedig olyan módszert alkalmaztak,
mely nem volt kötelezı érvényő és a kölcsönös tapasztalatszerzésen alapult.
A lisszaboni stratégia leghangsúlyosabb területe a foglalkoztatás növelése
és a szociális kohézió erısítése volt. Az Unió gazdaságának recessziós nehézségei azonban megnehezítették a lisszaboni folyamat hosszú távú kilátásait. Az idıben elırehaladva egyre több elemzı állította, hogy a lisszaboni
terv teljesülését lehetetlennek tartja, sıt a célkitőzések irányába való elmozdulás szinte alig látható. A lisszaboni folyamatban úgy kívántak egy növekedési stratégiát, azaz termelékenységnövekedést elérni, hogy az egyik
termelési tényezı, a munkaerı felhasználása érezhetıen növekedjen7, ami
számos tényezı meglétét (technikai fejlettség, munkaügyi szervezetek kiépültsége, koherens gazdaságpolitikák) igényelné.(CEC, 2002a).
7

Az újragondolt stratégia a növekedés ,a munkahelyteremtés és a produktivitás közötti
kapcsolatra helyezte a hangsúlyt és a négy pillér helyett tíz új irányelvet fogalmaztak meg
CEC(2002a):Taking Stock of Five Years of the European Employment
Strategy,No.COM(2002)416.Commission of the European Communities,Brüsszel
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A Bizottság 2000. évi versenyképességi jelentése bemutatta, hogy az EU
1950 óta tartó felzárkózása az Egyesült Államok életszínvonalához az 1990es években megtört, amelynek elsıdleges oka az amerikai foglalkoztatás és a
termelékenység gyorsabb növekedése volt. A jelenés az Unió paradigma
váltását a teljes foglalkoztatási potenciáljának hasznosításában látta.

A lisszaboni folyamatban a tagországok nagyobb felhatalmazást kaptak
arra, hogy a szociális partnereket és más nem állami szereplıket jobban
bevonják a megvalósításba. A foglalkoztatáspolitikai célok közösségi megerısítése, valamint más gazdaságpolitikák egységesebb koordinációja új
megközelítést jelentett a foglalkoztatási stratégiában.
Az irányelvek nagyobb stabilitása, az adatszolgáltatás megbízhatósága nélkülözhetetlen feltételévé vált az összehasonlíthatóságnak. Ez jelentkezik a
gazdasági mutatószámok terén, vagy az országok közötti tapasztalatcsere
egységes feldolgozásában. A lisszaboni folyamat célrendszerében tehát
meghatározóak az ún. strukturális mutatószámok, melyek 2003-ban a következık voltak8(CEC ,2003):
•

az egy fıre jutó GDP vásárlóerı-paritáson,

•

a munkatermelékenység szintje,

•

foglalkoztatási ráta a 15-64 éves korosztályban,

•

az idısebb dolgozók (55-64 éves korosztály) foglalkoztatási rátája,

•

az elért oktatási szint (a 20-24 éves korosztály azon része, mely legalább
a felsı-középiskolai szintet elérte),

•

a K+F-re fordított kiadások a GDP százalékában,

8

Commission of the European Communities, 2003: The future of the European
Employment Strategy,”A strategy for full employment and better jobs for all”:
Communication from the Commission to the Council,the European Parliament,the
Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Brussels
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•

az árak relatív szintje (a vásárlóerı-paritás és a piaci árfolyam aránya a
háztartási fogyasztásban),

•

az üzleti szektor bruttó állóeszköz-beruházási rátája,

•

a szegénység kockázatával élık aránya (a medián elkölthetı jövedelem
60%-a alatti jövedelembıl élık aránya,

•

a tartós munkanélküliek aránya,

•

a regionális foglalkoztatási ráták szóródása.

Az ezredforduló világgazdaságát expanzió jellemezte, növekedı részvényárfolyamok és fıként az infókommunikációs technológiák terén nagy
volumenő tıkebefektetések történtek, így a foglalkoztatási stratégia céljai
egyre inkább hosszú távú szempontokat is szolgálhattak.
A 2002-es értékelésben javuló eredmények fogalmazódtak meg. Négymillióval csökkent a munkanélküliek száma, az aktív népességszám pedig ötmillióval emelkedett, a strukturális munkanélküliség fenyegetettsége kisebbé
vált. Ugyanakkor a tartós munkanélküliek száma változatlanul jelentıs
maradt (a 13 millió munkanélküli 42%-a volt egy éven túl állástalan), valamint a foglalkoztatás vonatkozásában a területi különbségek tartósodtak
(CEC,2002, Nedergaard, 2005).
Az Európai Tanács 2003-ban új irányvonalakat fogadott el, melyek már
az integrált makro-ökonómiai célokat tartalmazták, változatlanul preferálva a
teljes foglalkoztatás megvalósítását.
Változatlanul átfogó célként fogalmazódott meg a munka minıségének és
termelékenységének javítása.
A munka minısége többdimenziós, a munka (feladat), munkahely, valamint
a szélesebb munkaerıpiac jellemzıit is tartalmazó fogalom. Magában foglalja a munka minıségét, a képzettséget, az egész életen át tartó tanulást és az
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elıremenetei lehetıségeket. Az új megközelítésben további elemekkel is
bıvült, így jelentette a nemek közötti egyenlıséget, a munkahelyi egészségvédelmet és munkabiztonságot, a rugalmasságot és szociális biztonságot, a
befogadó munkaerıpiacot, a munkaerıpiacra való belépést a beilleszkedés
lehetıségét, a munkaszervezet és a munkahelyi élet egyensúlyát, a szociális
párbeszédet, a munkavállalói részvételt, a hátrányos megkülönböztetés elleni
fellépést, valamint a munkateljesítményhez kapcsolódó valamennyi tényezıt.
Ezzel jobb pozícióba került a 2000-ben elfogadott Európai Szociális Menetrend is (több és jobb munkahely létrehozása, a rugalmas biztonság elısegítése, a szociális dimenzió, valamint az esélyegyenlıség növelése), szorosabb kapcsolatot létrehozva a foglalkoztatás és szociálpolitika között.
Az utolsó alappillérként a társadalmi kohézió és befogadás erısítését határozta meg a lisszaboni stratégia, mikor is a foglalkoztatást a társadalmi beilleszkedés elısegítésének kulcsfontosságú eszközének tekintette. A társadalmi befogadás területéhez is kapcsolódó, jól bevált nyitott koordinációs mechanizmus révén, (az egymás jó gyakorlatából tanuló, kooperatív hatására
építve) a közösségivé váló foglalkoztatáspolitikai eszközöktıl várták a munkaerı-piaci részvétel növekedését a minıségi foglalkoztatáshoz való hozzájutást, a munkaerı-piaci diszkrimináció elleni fellépéssel pedig a munka világából való kirekesztés megelızését. A gazdasági és szociális kohéziót pedig a térségi foglalkoztatási és munkanélküliségi egyenlıtlenségek mérséklése alapjának tekintették, mivel az EU elmaradott területein élık foglalkoztatási problémáira kínált megoldásokat többek között a gazdasági és társadalmi
struktúra-átalakító tevékenységek révén (Balke, 2004 ,Gács ,2005).

Az új célok inkább közép- és hosszú távú feladatokra koncentráltak és támogató háttérként szolgált az elindult világgazdasági növekedés. Hiányos maradt többek között a tagállami érdekeltség feltételrendszere, és financiális
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eszközök sem támogatták a célok közötti koherenciát. Az eltérı nemzeti
politikák és a gyenge kooperáció az Uniót a stratégia újragondolására kényszeríttette.

1.1.5. A Wim Kok jelentés hatása a foglalkoztatáspolitikára

Az Európai Bizottság 2003-ban Wim Kok vezetésével speciális munkacsoportot bízott meg azzal a feladattal, hogy vizsgálják meg az Unió képes
lesz-e teljesíteni a lisszaboni stratégiában megfogalmazott foglalkoztatási
célokat. A munkacsoport felhatalmazást kapott, hogy a tagállamok számára
konkrét ajánlásokat fogalmazzon meg, hogy sikeresebb foglalkoztatáspolitikával eredményesebben járulhassanak hozzá az európai foglalkoztatási
stratégia megvalósulásához. A Wim Kok vezette speciális munkacsoport
Munkahelyek, munkahelyek, munkahelyek c. jelentésében fogalmazta meg
elıször, hogy a lisszaboni célok túl ambiciózusak voltak, miszerint az Európai Unió 2010-re a világ legversenyképesebb és legdinamikusabb tudásalapú gazdaságává válik, a társadalmi és a szociális kohézió további erısítésével. Meg kell jegyezni, hogy 2003-ban a foglalkoztatás újra válságterületként jelentkezett. A gazdasági növekedés lelassult, és egyre magasabb szinten stabilizálódott a munkanélküliség. A jelentés szerint az Unióban akkor
lesz sikeres a foglalkoztatás, ha meg tudják valósítani a következı feltételeket (Jobs, Jobs, Jobs, 2003):
•

jelentıs változásoknak kell bekövetkezni a munkavállalók és a vállalkozások alkalmazkodóképességében,

•

javulnia kell a munkaerı-piac szívó hatásának és egyre több munkavállalót kell munka-közeli helyzetbe hozni,

•

erısíteni kell a humán tıke beruházásokat,
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•

a szükséges reformokat a hatékonyság növelése érdekében meg kell hozni.

A munkacsoport tartalmilag vizsgálta az alkalmazkodóképesség javításának lehetséges módjait, mely a foglalkoztatottság és termelékenység növelését idézné elı. A versenyképesség fokozása, a magasabb bérek és a jobb
munkakörülmények biztosítása nem független attól a ténytıl, hogy a gazdasági aktorok, vállalkozások, munkavállalók hogyan tudnak alkalmazkodni a
változásokhoz. A vállalkozások esetében mindez az innovációban, a K+F
teljesítményekben, illetve a vállalkozások gazdasági környezetének minıségében realizálódik. A munkavállalók számára pedig azt jelenti, hogy foglalkoztathatóságuk érdekében jobban kell alkalmazkodni például a nem tipikus (atipikus) munkaformákhoz is, valamint nagyobb mobilitással kell
rendelkezniük, mivel az EU gazdasági folyamataira való reagálás feltételezi
a munkaerı-piaci rugalmasságot a munkavégzésben, a bérezési rendszerben, a különbözı szerzıdéses formák diverzitásában, vagy a foglalkoztatás
szerkezeti és térbeli mobilitásában. A minél több munkavállaló bevonása a
munkaerı-piacra az Unió számára azt jelentette, hogy jobban ki kell használni a munkaerı potenciált, mivel az inaktivitás nagyon sok tagállamban
kifejezetten magas szintő volt. A tervezhetı munkaerı nagyság demográfiai
okokból csökkenı trendeket mutatott, ezért olyan új megoldásokat kellett
találni, ami a humánerıforrások hatékonyságát növelte és a munkaerıtartalékokat mozgósította. A jelentésben megfogalmazódó ajánlások ezért
a szociális és a területi kohézió erısítésére koncentráltak, valamint arra,
hogy a munkavállalás kifizetıdıvé váljon. A tagállamoknak erıfeszítést kellett tenni, hogy a munkabér a munkavállalók számára nagyobb bevételt biztosítson más jövedelemnél, valamint hogy a munkavállalás révén valósuljon
meg a munkahelyi karrier.
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Nemzetállami szinten meg kellett találni a kényes egyensúlyt az adó- és
ellátási rendszerek szegénységet csökkentı költségvetési kiadásainak megfelelı szintje, valamint a foglalkoztatás növelése, a munkahelyek teremtése
között.
A szociális kohézió nemcsak azért lényeges, mert a társadalmi különbségek
elégedetlenségekhez vezetnek, hanem azért is, mert a szociális kohézió hiánya vagy jelentıs hiányosságai a gazdasági fejlıdést is gátolhatják. E tekintetben a foglalkoztatottsági lehetıségek biztosítása kiemelkedıen fontos
feladattá váltak. A szociális kohézió elıfeltétele, hogy a munkaképes korban
lévı emberek találjanak maguknak megfelelı munkát növelve az aktivitási
szintet és a társadalom eltartási lehetıségét.
Az EU 15-ben a munkanélküliségi ráta 1996 és 2002 között csökkenı
tendenciát mutatott, különösen Spanyolország esetében (ahol 18%-ról
11,5%-ra csökkent) és Írország esetében (ahol 11%-ról 5%-ra). Görögországban és Portugáliában is jelentıs mérséklıdés következett be. A régiók
esetében a különbségek még mindig nagyok maradtak. Németország keleti
tartományaiban 20% körüli volt a munkanélküliség aránya, és Olaszország
déli részén is hasonló volt a tendencia, ami ott az országos átlag háromszorosát jelentette. Az adatok alapján elmondható, hogy az ilyen nagyarányú
munkanélküliség a fiatalokat, a pályakezdı diplomásokat és a nıket
érintette a leginkább (OECD,2003).
A munkanélküliség egyik súlyos társadalmi következménye a szegénységi
fenyegetettség. Az abszolút szegénységi mutatók hiányában csak az egyik
relatív szegénységi mutató (az átlagos jövedelemszint 60%-a alatt élık aránya) alapján lehet elmondani, hogy 2003-ban Görögországban és Portugáliában a lakosság mintegy egyötöde, míg Hollandiában, Svédországban, Németországban, Dániában és Finnországban annak egytizede minısült szegénynek
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A relatív szegénység egyik oka a munkanélküliség, különösen a tartós
munkanélküliség. Az Unió egészére vonatkozóan a foglalkoztatottaknak
csak 7%-a tartozott a relatíve szegények közé, míg az Unió összes munkanélkülijének 38%-a és az inaktív népességének egynegyede került ebbe a
kategóriába.
A gazdasági és szociális kohéziót a területi kohézió egészíti ki. Feladata a
terület/régiók között fennálló különbségek fokozatos enyhítése koherensebb
területfejlesztési és jól elhatárolt ágazatfejlesztési politikákkal, melyek erıteljes regionális hatással rendelkeznek. Az Unió mélyülésének kohéziós elve
is megköveteli, hogy közép- és hosszú távon harmonikusan fejlıdı régiók
határozzák meg a fejlıdés irányait.
A foglalkoztatás regionális metszetében számos hátráltató tényezı jelentkezett. A gazdasági folyamatokban megmutatkozó egyensúlytalanság
(GDP, foglalkoztatás) a térszerkezetben is jelentkezett pl. fejlett vagy
fejlıdı városi centrumok és a vidéki fejletlen régiók társadalmi csoportjai
között tovább nıttek a különbségek (Eurostat, 2003). A munkacsoport jelentésében ezért nagyobb hangsúlyt fektetett az aktív és hatékony munkaerıpiaci politikák megerısítésére, a befogadó munkaerı-piac támogatására.
A munkanélküliség megakadályozását, illetve a munkanélküliek és inaktívak
munka-közelbe juttató intézkedések meghatározó fontosságúak munkaerıpotenciál kihasználása szempontjából, különösen a gazdasági növekedés
lelassulása idején, illetve azokban az ágazatokban, ahol a munkavállalókat a
munkaerı-piacról való kiszorulás fenyegeti. Az aktív munkaerı-piaci politikák különösen a strukturális munkanélküliség esetében nyújtanak kedvezı lehetıségeket, különösen, ha az álláskeresık és a piac valódi szükségleteire épülı célcsoportos intézkedések valódi programokká tudnak szervezıdni. A legtámogatottabb eszközöknek a képzések, átképzések, továbbképzések, valamint a közmunkák és tanácsadások bizonyultak, melyek legin26

kább szolgálták a munkaerı visszatérését a foglalkoztatásba, vagy munkaközeli pozícióba.
A nık munkaerı-piaci helyzete, részvételük növelése is meghatározó
szegmense volt a támogatandó területnek.
A munkavállaló nık aránya bár a 2000-es évek elején átlagosan emelkedett,
néhány mediterrán országban (Spanyolország, Portugália, Görögország) még
mindig nagyon alacsony volt részvételük a munkaerı-piacon. A Wim Kok
jelentés a nıi munka pozícióját rontó pénzügyi ellenösztönzık lebontását
szorgalmazta, különös tekintettel a nemek közötti bérkülönbségekre, egyúttal
felhívta a tagállamok figyelmét a munkavégzés feltételeinek javítására és a
rugalmas valamint a részmunkaidıs munkavégzés növelésére is.
Az Európát sújtó demográfiai öregedésre válaszul átfogó stratégiák kidolgozását és végrehajtását is felvetette a jelentés.
A 2002-es adatok szerint az Unióban az átlagos gyermekszám 1,53 volt. A
válaszvonal az alacsony, 1,4 alatti átlagos gyerekszámú országok- Spanyolország, Olaszország, Németország, Görögország, Ausztria és a viszonylag
magas, 1,7 feletti a termékenységgel rendelkezı országok Hollandia, Finnország, Dánia, Franciaország és Írország között húzódott. Átlag feletti értékeket mutatott Belgium, az Egyesült Királyság és átlagos volt a gyerekvállalás
intenzitása Portugáliában és Svédországban.
A demográfiai öregedés két idıtávon jelentett, jelent koncentrált kihívást az
Unióban. Rövidebb távon – a 2010-es, 2020-as években – a baby boom korosztályok mennek nyugdíjba, hirtelen megnövelve a nyugdíjasok számát.
Hosszabb távon – 2050 körül – pedig az utóbbi két évtized alacsony születési
számai fokozzák az elöregedést. Mindamellett az elırejelzések a halandóság
folyamatos csökkenést és az idıskori élettartamok növekedését valószínősítik, ami a nyugdíjrendszereket is megrendíti. A gyermekszám alakulása –
miközben jelentıs mértékben hozzájárul az öregedési folyamat felgyorsulá27

sához – a korfa megnyúlásával összefüggésben a fiatalkor kitolódására is
felhívja a figyelmet. Nem véletlen ugyanis a gyermekvállalás életkorának
emelkedése, hiszen a tagállamokban nagymértéken megnıtt az iskolázás, a
képzés idıtartama. A fiatalok késıbb alapítanak családot, vállalnak gyermeket, késıbb kezdıdik az önálló egzisztencia megteremtése. Az élettartam –
különösen az idısebb életkorban várható élettartamok – alakulása nagymértékben felelıs az öregedési folyamat felgyorsulásáért. Alapvetıen két folyamat egymásra vetülése okoz társadalmi feszültséget: a termékenység csökkenése (születésszám mérséklıdése) a fiatalok arányának mérséklésével
emeli az idısek arányát, az élettartamok növekedése (az idıskori túlélési
esélyek javulása) pedig szintén az idısek számának és arányának emelkedéséhez járul hozzá (EC,2003).
A lisszaboni célokban az 55-64 év közötti munkavállalók 50%-os foglalkoztatása jelent meg, így szükségessé vált egy aktív öregedési stratégia kidolgozása, mely három tényezıt tartalmazott:
•

biztosítania kell a jogi és pénzügyi ösztönzést, hogy a munkavállalók
tovább is munkába maradjanak, valamint, hogy a munkaadók megtartsák
az idısebb munkavállalókat, valamint felvegyenek ilyeneket,

•

ösztönözni kell ezeket a korosztályokat a képzési programokban való
részvételre,

•

javítani kell a munkakörülményeket és a munkakörnyezetet.

A kisebbségek és bevándorlók jogi integritásának problémájára is kitért a
Wim Kok vezette munkacsoport. A bevándorlók munkaerı-piaci helyzete az
Európai Unióban lényegesen rosszabb volt, mint a tagállamok munkavállalóié, pl. a munkanélküliségi ráta a bevándorlók körében kétszeresére nıtt, különösen az alacsonyabb képzettségő migráns nık esetében, valamint jóval
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alacsonyabb bérért dolgoztak. Ezért a munkacsoport többdimenziós integrációs politikák végrehajtására, így az élethosszig tartó tanulás támogatására, a
humánerıforrásba történı befektetésre ösztönözte a tagállamokat.

A vitaanyag a humán tıke szintjének emelését szorgalmazta, az emberi
tıkébe történı beruházások számszerő növelését, valamint a középfokú oktatás kiszélesítését, az alapvetı szakképzettség megszerzését tartotta megvalósíthatónak. Kiemelt tényezı maradt a képzésekhez való hozzájutás lehetıségének biztosítása, különösen az alacsony képzettségőek és a hátrányos helyzető munkavállalók esetében. A gazdasági szereplık számára pedig a képzési kínálatbıvítést, az oktatási és képzési ágazat fejlesztését és az e-learning
módszer jobb kihasználását szorgalmazták.
A humán erıforrásokba történı beruházás költségeinek megosztását
pedig a munkacsoport az állam, az egyén és vállalkozások befektetéseinek
pénzügyi feltételrendszerén keresztül a költségek és a haszon korrekt megosztásának kombinációiban tartotta mőködıképesnek.

Az együttmőködésnek, amelyre EU szinten szükség van, olyan alapelveken
kell nyugodnia, mint a szubszidiaritás, az érdekeltek bevonása, a koherencia és hatékonyság, valamint az elszámolási kötelezettség. A munkahelyteremtés és társadalmi kohézió elısegítése érdekében ezen elvek alapján
koordinálni kell a jogi infrastruktúrát, a politikai és a pénzügyi támogatást. A
munkacsoport olyan reformok támogatását javasolta még, ami a versenyképesség és szociális védelem elınyeit hangolja össze.
2004-ben súlyos strukturális válságjelenségek csökkentették az Unió gazdasági teljesítményét, a GDP növekedése átlagosan 1,6% volt a 2004-es 2,4%hoz képest. Ez a tény a lisszaboni stratégia áttekintésére ösztönözte a Bizott29

ságot (CEC,2004)9.A mikro és makrogazdasági reformelemek mellett a foglalkoztatás különféle metszetében is történtek változások, új stratégiai megközelítések. A munkaerı-piaci feltételek mérsékelt javulása mellett a foglalkoztatási ráta 63,8%-ra nıtt, míg a munkanélküliségi ráta 8,7%-ra csökkent,
de így sem látszott a lisszaboni cél könnyen elérhetınek. E folyamatban született meg a „Közös munkával a növekedésért és a munkahelyekért - a
lisszaboni stratégia új kezdete” címő dokumentum, melynek elsı része a
2005-2008-as idıszakra vonatkozó átfogó mikro és makrogazdasági integrált
iránymutatásokat tartalmazza, a második pedig a foglalkoztatás célkitőzéseit,
melyek a Wim Kok jelentés ajánlásain alapulnak.

9

A reform négy fontos elemet tartalmazott: A célok részletesebb meghatározása, egyszerőbb
irányelvek, nagyobb részvétel a megvalósításban, más EU-s eljárásokhoz való közelítés.
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2. A DISSZERTÁCIÓ CÉLKITŐZÉSEI
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A disszertáció megírásának célja, hogy

(1) bemutassa és elemezze az EU foglalkoztatáspolitikájában bekövetkezı
strukturális változásokat gazdasági-és történeti dimenzióban.

(2) elemezze azokat a foglalkoztatáspolitikai folyamatokat, melyek integrált
gazdaságpolitikákkal együtt meghatározott kooperációt kényszeríttettek ki a
tagállamoktól.

(3) bemutassa a foglalkoztatáspolitika koordinációjában szerepet játszó eszközöket és együttmőködéseket , bizonyítva a foglalkoztatáspolitika orientáló
szerepét és fejlesztési prioritásait, különösen depressziós térségek (makromikro-régiók) esetében.

A célkitőzés érdekében a következı feladatok elvégését vállalta a dolgozat:
•

Az Európai Unió közös foglalkoztatáspolitikájának kialakulását meghatározó gazdasági, ill. munkaerı-piaci folyamatok bemutatása, ill. az ezt
kísérı foglalkoztatáspolitikai eszközök, ill. hatásuk nyomon követése.

•

Az Európai Foglalkoztatási Stratégia eredményeinek elemzése és a nemzeti munkaerıpiacokra gyakorolt hatásuk bemutatása.

•

Az Unió elmaradott térségeiben jelentkezı gazdasági-társadalmi problémák áttekintése révén azoknak az okoknak, folyamatoknak a feltárása,
melyek elemzése révén választ lehet találni arra a felvetésre, hogy a foglalkoztatás és a munkanélküliség tekintetében fennálló regionális különbségek miért csak szerény mértékben képesek csökkenni.
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•

Azoknak az eszközöknek a számbavétele, melyek regionális, helyi kezdeményezésekre indultak el, javítva az Unió foglalkoztatási teljesítményét.

•

Esettanulmány keretében az egykori fejletlen dél-európai országok közül
Portugália és Spanyolország foglalkoztatáspolitikájának és kohéziós
eredményeinek vizsgálata, melyek példázhatják a makro- és mikro-szintő
regionális elmaradottság felszámolására tett eredményes kísérleteket, a
fejlettségbeli különbségek mérséklését, de egyben az egyenlıtlenségek
megmaradását is.
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3. ANYAG ÉS MÓDSZER

34

A dolgozat munkahipotézise a meghatározó európai és hazai integrációs
szakirodalom állításai nyomán arra keresi a választ, hogy a közösségi foglalkoztatáspolitikában bekövetkezı változások, mennyiben tudták ösztönözni a
munkaerıpiacok átalakulási folyamatait, valamint az egyes tagországok foglalkoztatáspolitikájának eredményessége milyen hatást gyakorolt az Európai
Unió gazdaságának növekedésére. Egyes szakpolitikai területek és transzferek mellett megkerülhetetlen elemezni azokat az eszközöket is, melyektıl
várhatók a munkaerıpiacok, ezen belül is az elmaradott térségek munkaerıpiacainak konvergenciája. A disszertáció elemzései a deduktív kutatási
módszertanra, a szekunder adatok másodelemzésére épülnek, melyek támaszkodnak:
•

elméleti közgazdasági mővek megállapításaira,

•

hazai és nemzetközi szakértık elemzéseire,

•

az Európai Unió és elsısorban az Európai Bizottság a foglalkoztatásra és
más makro-ökonómiai tényekre vonatkozó dokumentumaira,

•

az Európai Bizottsághoz benyújtott nemzeti konvergencia programokra.

Az összehasonlíthatóság érdekében az Eurostat az OECD és az ILO adatai
szerepelnek bázisként.
A kvantitatív adatok és a kutatási szakirodalom másodelemzését egészíti ki
az az esettanulmány, mely megalapozott információkon alapul, s mely alkalmas új összefüggések, releváns következtetések kialakítására, ország példák segítségével feltárni a vizsgált folyamatok alakulását. A táblázatok, ábrák elsısorban az Eurostat adatbázisa alapján készültek.
A dolgozat fogalomrendszere igazodik a nemzetközi és a hazai kutatásban
használatos terminológiához.

35

4. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

36

4.1. Változások és új tendenciák az európai munkaerı-piacon az
ezredfordulón
4.1.1. A foglalkoztatási ráta alakulása

A foglalkoztatási ráta a munkanélküliségi ráta mellett meghatározó jelentıségő munkaerı-piaci mutató.
Az Unió lassú gazdasági növekedése és a közös politikák mentén megtett
erıfeszítések hatására a foglalkoztatás is elmozdult a 2003-as mélypontról a
munkaerı-piaci feltételek mérsékelt javulásának köszönhetıen 2004-ben
63,3%, majd 2005-ben 63,8%-ra nıtt. Ha szélesebb idıhorizont mentén
vizsgáljuk a foglalkoztatásban bekövetkezett változásokat, úgy elmondható, hogy a 2010-re kitőzött célok továbbra is nagy kihívást jelentettek az EU
25 egyik ország-csoportjának, például Franciaországnak, Magyarországnak,
Lengyelországnak, ugyanakkor voltak olyan tagállamok is, melyek már teljesítették a lisszaboni célokat, mint Hollandia, Dánia, Egyesült Királyság és
Svédország és voltak olyanok is, amelyek a közelében voltak, így Írország és
Portugália. Számottevı a foglalkoztatás bıvülés Spanyolországban (3,3%),
de Görögország, Olaszország, Ciprus és a balti államok, valamint Franciaország és az Egyesült Királyság is meghaladta az uniós átlagot. Az átlagos
foglalkoztatási ráta 0,5 százalékponttal nıtt 2005-ben, míg a nık körében
ugyanez 0,6 százalékpontos növekedéssel 56,3%-ra változott. A legjobb
eredményt Hollandia és Írország érte el, itt mind a nıi mind a férfi ráták esetében erıteljes a növekedés. Különösen a nıi foglalkoztatás terén volt elırelépés, hisz a foglalkoztatási stratégia kiemelt prioritásként ajánlotta ezt a
területet.
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2. táblázat: Foglalkoztatási ráták változása 15-64 éves populációban, nık és
férfiak körében (%)
1998

2005

Vál-

1998

2005

tozás

Vál-

1998

2005

tozás

Együtt

Változás

Nık

Férfiak

EU 25

61,2

63,8

2,6

51,8

56,3

4,5

70,6

71,3

0,7

Belgium

57,4

61,1

3,7

47,6

53,8

6,2

67,1

67,4

0,3

Csehország

67,3

64,8

-2,5

58,7

56,3

-2,4

76,0

73,3

-2,7

Dánia

75,1

75,9

0,8

70,2

71,9

1,7

79,9

79,8

-0,1

Németország

63,9

65,4

1,5

55,8

59,6

3,8

71,9

71,2

-0,7

Észtország

64,6

64,4

0,2

60,3

62,1

1,8

69,6

67,0

-2,6

Görögország

55,5

60,1

4,6

40,5

46,1

5,6

71,7

74,2

2,5

Spanyolország

51,2

63,3

12,1

34,6

51,2

16,6

66,8

75,2

8,4

Franciaország

60,2

63,1

2,9

53,1

57,6

4,5

67,4

68,8

1,4

Írország

60,6

67,6

7,0

49,0

58,3

9,3

72,1

76,9

4,8

Olaszország

52,0

57,6

5,6

37,3

45,3

8,0

66,8

69,9

3,1

Ciprus

65,7

68,5

2,8

53,5

58,4

4,9

78,7

79,2

0,5

Lettország

59,9

63,3

3,4

55,1

59,3

4,2

65,1

67,6

2,5

Litvánia

62,3

62,6

-0,3

58,6

59,4

0.8

66,2

66,1

-0,1

Luxemburg

60,5

63,6

3,1

46,2

53,7

7,5

74,5

73,3

1,2

Magyarország

53,7

56,9

3,2

47,2

51,0

3,8

60,5

63,1

2,6

Málta

54,2

53,9

0,3

31,1

33,7

2,6

75,0

73,8

-1,2

Hollandia

70,2

73,2

3,0

60,1

66,4

6,3

80,2

79,9

-0,3

Ausztria

67,9

68,6

0,7

58,8

62,0

3,2

77,0

75,4

-1,6

Lengyelország

59,0

52,8

-6,2

51,7

46,8

-4,8

66,5

58,9

-7,6

Portugália

66,8

67,5

0,7

58,2

61,7

3,5

75,9

73,4

-2,5

Szlovénia

62,9

66,0

3,1

58,6

61,3

2,7

67,2

70,4

3,2

Szlovákia

60,6

57,7

-2,9

53,5

50,9

-2,6

67,8

64,6

-3,2

Finnország

64,6

68,4

3,8

61,2

66,5

5,3

67,8

70,3

2,5

Svédország

70,3

72,5

2,2

67,9

70,4

2,5

72,8

77,4

1,6

Egyesült Királyság

70,5

71,7

1,2

63,6

65,9

2,3

77,3

77,6

0,3

Forrás: Európai Unió Bizottsága. Employment in Europe 2007. alapján saját összeállítás

A 2004-ben csatlakozott országok mutatói még a munkaerı-piaci nehézségekre utaltak, Lengyelország esetében a férfi és a nıi foglalkoztatottságban
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is jelentıs a visszaesés (-7,6 és -4,9 százalékpont) és hasonló folyamat jellemzi Szlovákiát is (-3,2 és -2,6).10

Az Unió foglalkoztatási helyzetében jelentkezı szerény eredmények 2005tıl fıként a gyenge német és a felzárkózásban kevés eredménnyel rendelkezı lengyel munkaerı-piaci helyzetnek köszönhetık, de az EU déli tagállamai
közül többen is a lisszaboni célkitőzések alatt maradtak. A nemek közötti
munkaerı-piaci rátákban sem mutatkozott meghatározó mértékő javulás
Spanyolország és Írország kivételével (2. táblázat). Viszont 2005-ben kiemelhetı az idısebb munkavállalók (55-64 évesek) foglalkoztatásában mutatkozó pozitív változások (6,7százalékpont) folytatódása, valamint a részmunkaidıs, ill. a határozott idejő munkaszerzıdések alapján történı foglalkoztatás arányának erıteljes növekedése (2,2, illetve3,0 százalékpont).

A foglalkoztatottság növekedésének megoszlása az egyes munkaerıcsoportok között korántsem volt egyenletes és azt döntıen a magasabb kvalifikációjú munkaerı iránti kereslet határozta meg. Kiemelkedıen a nem
fizikai foglalkozásúak, s ezen belül is a magasan kvalifikált szellemi foglalkozásúak adták a létszámnövekedés jelentıs részét, a kvalifikált fizikaiak
(szakmunkások) létszáma a kvalifikálatlanoknál is kevésbé – lényegében
egyáltalán nem – növekedett. A dinamikusan fejlıdı vállalatok körében nagyobb maradt a kereslet a kevésbé kvalifikált munkaerı iránt is. Figyelemreméltó továbbá, hogy a növekedés jelentıs mértékben a fejlett technikaigényes ágazatokban ment végbe, itt koncentráltan bıvült a foglalkoztatottság, s ezen ágazatokban a magasan kvalifikált munkaerı igénye mellett a

10

Az adatok forrása:EC Employment in Europe 2007
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kevésbé kvalifikált nem fizikai, sıt, a kvalifikálatlan fizikai foglalkoztatottak
létszáma is növekszik (EC Employment, 2007).

3. táblázat: Az gazdasági szektorok hozzájárulása a foglalkoztatottság növekedéséhez az EU országaiban, 2003– ban (%)

Megnevezés

Összesen

Gyorsan
növekvı
ágazatok

Közepesen
Nem
vagy lassan növekvı
növekvı
ágazatok
ágazatok

Összesen

100

70,5

23,1

6,4

Magasan kvalifikált szellemi foglalkozásúak

60,8

38,6

11,7

10,4

Közepesen/ gyengén
kvalifikált szellemi foglalkozásúak

27,6

19

3,3

5,3

2

4,4

5,7

-8,1

9,7

8,5

2,3

-1,2

Szakképzett fizikaiak
Szakképzetlen fizikaiak

Forrás: Európai Unió Bizottsága. Employment in Europe, 2004

4.1.2.A foglalkoztatási arány és a növekedés alakulása
A foglalkoztatási arány adott ország lakosságához képest jelzi a foglalkoztatottak arányát.
2005-ben a gazdasági növekedés továbbra is elmaradt a várakozástól, az
elızı évi GDP -hez (2,4%) képest csak 1,6% volt.
A foglalkoztatásban viszont lassú növekedés kezdıdött, átlagosan 0,9%-al
meghaladva az elızı évet. Ez a mérsékelt teljesítmény nem tükrözte a GDP
1,6%-os emelkedését, azaz nem történt intenzitás javulás
A következı évben a foglalkoztatottak száma bár több mint négymillió fıvel emelkedett, de tagországi szinten jelentısek maradtak az eltérések.
40

Javuló munkaerı-piaci eredményt mutatott a tagországok többsége, kivéve
Finnországot, ahol a 2,9%-os növekedést csak 1,1%-os foglalkoztatás javulás kísért, vagy Németország, ahol a 0,9%-os GDP változást 0,07%-os foglalkoztatás növekedés kísérte. Olaszország a foglalkoztatottságában pedig
ebben az idıszakban nagyarányú csökkenést szenvedett el (-0.17%), 0,1%-os
gazdasági növekedés mellett. Voltak olyan tagországok is ,mint Spanyolország, ahol a foglalkoztatottság növekménye (3,7%) meghaladta a GDP növekedését (3,5%).

A közös foglalkoztatáspolitika és a tagországi erıfeszítések 2006 és 2008
között tovább javították az EU munkaerı-piaci teljesítményét. A GDP 2006os (EU27) 3%-os növekedése a foglalkoztatás 1,4%-os emelkedését eredményezte, ami jelentısen javította a lisszaboni célok közelítését és 2000 óta a
legjobb mutatónak bizonyult. Az új tagországok közül Lettország és Litvánia, valamint Bulgária és Szlovákia mutatott javulást, míg a régi tagországok közül Írország, Luxemburg és Spanyolország rendelkezett kiemelkedı
rátákkal. Mindez továbbra is a nıi foglalkoztatásban bekövetkezett pozitív
változásokkal ( növekvı atipikus foglalkoztatás) magyarázható.(EF,2008)
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1. ábra: Foglalkoztatási arányok az EU-tagállamokban, 2006-ban és 1997ben
Forrás: Eurostat, EU munkaerı-felmérése, éves átlagok.

2. ábra Aktivitási arányok(a gazdaságilag aktívak aránya a népességen belül) az EU-tagállamokban, 2006-ban és 1997-ben
Forrás:Eurostat, EU munkaerı-felmérése,éves átlagok.
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4.1.3. Munkanélküliségi ráták
A munkanélküliségi ráta11 a konjunkturális változások egyik legalapvetıbb
mutatója. A világ legfejlettebb térségeiben a kétezres évek közepéig a munkanélküliség csökkenı trendje volt megfigyelhetı,az ILO12 adatok szerint a
2005-ben a munkanélküliségi ráta 6,2 % volt, az EU-ban viszont 8,8%, de a
2004-es 9%-hoz viszonyítva itt is kedvezı a tendencia.

A tagországokról

elmondható, hogy nem mindegyik követte ezt a trendet, a portugál, német,
lengyel, cseh vagy a szlovák munkanélküliség emelkedést mutatott. Csökkenteni tudta rátáit viszont Írország, Franciaország, Hollandia, Svédország.1998-ban a lekedvezıbb helyzetben Dánia, Hollandia és Portugália
volt, 2005-ben pedig Írország tudta a leginkább kedvezı pozíciót elérni (4.
táblázat).
4. táblázat: A munkanélküliségi ráta változása a 15-64 éves aktív népesség
körében, 1998-2005 között %
1998

200

Változás

1998

2005

Változás

1998

2005

Változás

5
Együtt

Nık

Férfiak

EU 25

9,4

8,8

-0,6

11,2

9,9

-1,3

8,0

7,9

-0,1

Belgium

9,3

8,4

-0,9

11,6

9,5

2,1

7,7

7,6

0,1

Csehország

6,4

7,9

1,5

8,1

9,8

1,7

5,0

6,5

1,5

Dánia

4,9

4,8

-0,1

6,0

5,3

-0,7

3,9

4,4

0,5

Németország

8,8

9,5

0,7

11,1

10,3

-0,8

7,1

8,9

1,8

Észtország

9,2

7,9

-1.3

8,3

7,1

-1,2

9,9

8,8

-1,1

Görögország

10,9

9,8

-1,1

10,9

9,8

-1,1

7,1

6,1

-1,0

Spanyolország

15,0

9,2

-5,8

21,1

12,2

-8,9

11,2

7,0

-4,2

Franciaország

11,1

9,7

-1,4

12,9

10,8

-2,1

9,5

8,8

-0,7

7,5

4,3

-3,2

7,3

4,0

-3,3

7,7

4,6

-3,1

Írország

9 Munkanélküliségi ráta:
A 15-74 éves munkanélküliek száma a 15-74 éves gazdaságilag aktív (foglalkoztatott és
munkanélküli) népesség százalékában (ILO definíció).
12

Nemzetközi Munkaügyi Szervezet, www.ilo.org/public/english/employment/index.htm
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Olaszország

11,3

7,7

-3,6

15,4

10,1

-5,3

8,8

6,2

-2,6

9,9

5,3

-4,6

7,1

6,5

-0,6

3,1

4,4

1,3

Lettország

14,3

8,9

-5,4

20,6

16,2

-4,4

15,1

9,1

-6,0

Litvánia

13,2

8,3

-4,9

11,2

8,3

-2,9

14,6

8,2

-6,4

Ciprus

Luxemburg

2,7

4,5

1,8

4,0

5,9

1,9

1,9

3,5

1,6

Magyarország

8,4

7,2

-1,2

7,8

7,4

-0,4

9,0

7,0

-2,0

Málta

6,7

7,3

0,6

7,7

8,8

1,1

6,4

6,6

0,2

Hollandia

3,8

4,7

0,9

5,0

5,1

0,1

3,0

4,4

1,4

Ausztria

4,5

5,2

0,7

5,4

5,5

0,1

3,8

4,9

1,1

10,2

17,7

7,5

12,2

19,1

6,9

8,5

16,6

8,1

5,1

7,6

2,5

6,3

8,7

2.4

4,1

6,7

2,6

Lengyelország
Portugália
Szlovénia

7,4

6,5

-0,9

7,5

7,0

-0,5

7,3

6,1

-1,2

Szlovákia

12,6

16,3

3,7

13,1

17,2

4,1

12,2

15,5

3,3

Finnország

11,4

8,4

-3,0

12,0

8,0

-4,0

10,9

8,2

-2,7

Svédország

8,2

7,8

-0,4

8,0

7,7

-0,3

8,4

7,9

-0,5

Egyesült

6,1

4,7

-1,4

5,3

4,3

-1,0

6,8

5,1

-1,7

Királyság

Forrás: Európai Unió Bizottsága. Employment in Europe 2007. alapján saját összeállítás

A nıi és a férfi munkanélküliségi adatok negatív szereplıje Lengyelország,
ahol a nık munkanélkülisége 6,9, a férfiaké pedig 8,1 százalékkal emelkedett a hét év alatt. Ezzel szemben különösen jó teljesítmény jellemezte Hollandiát 1998-ban és a dán férfiak rátáját ebben az idıszakban
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3. ábra: Munkanélküliségi arányok az EU-tagállamokban, 2006-ban és
1997-ben
Forrás: Eurostat, harmonizált sorozat a munkanélküliségrıl

4. ábra Munkanélküliségi arányok a tartós munkanélküliekre vonatkoztatva
a z EU-tagállamokban, 2006-ban és 1997-ben
Forrás: Eurostat: EU munkaerı-felmérés

A munkaerı-piac változatlan szerkezeti problémájára utal az a tény, hogy az
EU tagállamokban magas volt a tartós munkanélküliek aránya. A különösen veszélyeztetett társadalmi csoportot a fiatalok jelentették, ahol kétszer
nagyobbnak bizonyult a munkanélküliek aránya az átlaghoz képest, ami jelzi, hogy a hosszú távú munkanélküliség Európa fejlett országaiban is régi
kelető, tartós társadalmi probléma a munkaerı-piacok nagyfokú rugalmatlanságával együtt (EC. Employment, 2007).

4.1.4. A foglalkoztatási szerkezet és szektorális változásai
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A foglalkoztatási szerkezet változása több tényezı függvényében vizsgálható. Elemezhetı a gazdaság komparatív elınyeinek, piacok, vállalatok
szerkezetének, valamint a kulturális tradíciók kontextusában.. A lisszaboni folyamatban meghatározó definícióvá vált a tudásalapú társadalom és
gazdaság elıretörése, melyben megváltoznak a termelési folyamatok és ebben a szerkezeti átalakulásban a munkamegosztás új típusú rendje alakult
ki, ami kikényszeríttette a foglalkoztatási struktúra átalakulását. A munkaerıvel szemben másfajta követelmény alakult ki a globalizált piacokon akár
térszerkezeti aspektusból, akár a szakismeretekben bekövetkezett változásokat figyelembe véve.
A tudásgazdaságban a termelési inputokban megnıtt a bevitt információ
mennyisége és analitikájának értéke, ezért további változást jelent a kiszervezési tevékenységek felerısödése s ennek nyomán az új szolgáltatást
nyújtó vállalatok megjelenése sokszor egészen új iparágakban. Ez a folyamat
tovább bıvítette a tercier szektort és csökkentette az ipari tevékenységek
méretét. A kiszervezések következtében a foglalkoztatási szerkezet is rugalmasabbá alakult. A gyarapodó relokációs tevékenységek a fıként alacsony
képzettséget igénylı szakmák terén hozta nehéz helyzetbe azokat a nyugat és
észak európai országokat, ahol a feldolgozóipari tömegtermelésben a foglalkoztatottság még jelentıs arányokat képviselt. Ez a folyamat a 90-es években erısödött fel, foglalkoztatás-csökkenést eredményezve, melyet az a
tercier szektor sem tudott felszívni, melynek munka-intenzív egységei szintén áttelepültek Európán kívüli térségekbe. Természetesen ez nem akadályozta meg a szolgáltató szektor általános elıretörését, benne a nagy munkaintenzitással bíró szolgáltatások és a tudásipar exportját. Az elıbbi nem
igényel jelentıs beruházásokat, az utóbbi pedig sok költségmentes elemet
tartalmaz, a szaktudásban megfelelı, de alacsonyabb bérköltségeket igénylı
foglalkoztatottság esetén kifizetıdıvé válik (Szanyi,2006, Stojano, 2006).
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Így elmondható, hogy a szolgáltatások területén történt a legnagyobb bıvülés, 2000 és 2005 között e szektorban 11,5 millió munkahely létesült, míg az
iparban 1,6, a mezıgazdaságban 1,2 millióval kevesebbé vált a munkahelyek
száma.
A legfejlettebb ipari országok munkatermelékenysége 1998 és2005 között
meghaladta az 1,4%-ot, az átalakuló kelet-európai gazdaságoké pedig a
25%-ot. Több új munkahely jött létre azokban az ágazatokban, ahol nem
jártak elıl a termelékenység növekedésében, ezért elmondható, hogy az európai gazdaságok foglalkoztatás bıvülése általában nem a munkatermelékenység dinamikus emelkedésével ment végbe (EF.,2007).
Az 1995-2005-ös idıszakban az EU25 tagországai mindösszesen 18,5 millió
új munkahelyet teremtettek és a teljes foglalkoztatottság 8,5 millióval nıtt. A
globális növekedés mögött felerısödı munkahelyteremtés és megszőnés
húzódott meg: évente 5-8% között szaporodott az új munkahelyek száma,
míg a régiek 3-4%-a szőnt meg. Ezzel magyarázható az ágazatok és vállalatok közötti jelentıs forrás-átcsoportosulás is.
Európában a kis és közepes vállalkozások, valamint a mikro és az újonnan
beinduló vállalkozások járultak leginkább hozzá a munkahelyteremtéshez. A
világgazdaság szerkezeti átalakulásának trendjét követték 1995 és 2005 között az euró-övezeti országok is, ahol csökkent az iparban és a mezıgazdaságban foglalkoztatottak aránya és nıtt a szolgáltatások foglalkoztatási pozíciója. Egyetlen kivétel Portugália, ahol ezek a folyamatok és arányok nem
érvényesültek, pl. a szolgáltatásban csökkent a foglalkoztatottak száma

(EC,2005).
5. táblázat: Az elsı tíz növekvı és csökkenı foglalkoztatással rendelkezı
szektor az Unióban 2000 és 2005 között, ezer fıben
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Az elsı 10 növekvı fog- Változás
Az elsı 10 csökkenı
lalkoztatással rendelmértéke
foglalkoztatással renkezı szektor
delkezı szektor
Építıipar
211
Mezıgazdaság
Üzleti szolgáltatások
116
Élelmiszeripar
Vendéglátás
102
Ruházati ipar
Egészségügy, szociális
100
Textilipar
gondozás
Acélgyártás
75
Bır- és cipıipar
Kereskedelem
61
Áruszállítás
Közszolgáltatás
60
Posta és telekommunikáció
Gépgyártás
49
Szénbányászat
Számítástechnika
48
Energia ipar
Elektronika
36
Olajfinomítás

Változás
mértéke
-191
-89
-63
-43
-42
-35
-31
-26
-23
-13

Forrás: EF 2007.

Az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is a szolgáltatási szektor vállalatai
foglalkoztatták a legtöbb munkavállalót és ez a folyamat tovább gyorsul.
Leglátványosabban az üzleti, egészségügyi, szociális, hotel és vendéglátói
szolgáltatások fejlıdtek, valamint az építıipar a beruházások növekedésével.

4.1.5. Az új tagországok hatása a foglalkoztatásra

Fejlıdési trendek azt mutatják, hogy az új tagállamok nem okoztak fennakadást az Unió mőködésében, sıt alapvetıen együttmőködı partnerei a
régi tagállamoknak, és aktív résztvevıi a közösségi intézményeknek. A csatlakozástól eltelt idıszakot vizsgálva elmondható, hogy nem fékezték le az
integrációt, inkább annak elmélyítését és kibıvítését támogatták természetesen több esetben eltérı teljesítménnyel. A 2004-ben tíz csatlakozó ország
az Unió népességét csaknem 20%-kal, míg a Közösség összesített GDP-jét
csak 5%-kal növelte. A csatlakozással a régiók közötti eltérés is fokozódott,
és az Unió átlagos fejlettségi színvonala is csökkent. Csak Ciprus közelítette
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meg az uniós fejlettségi átlag 80%-át (Bató, 2006). Az új tagállamok társadalmi helyzetét illetıen - különös tekintettel a foglalkoztatottságra - számos
probléma vetıdik fel, de összességében talán inkább kedvezı, mint kedvezıtlen tendenciák a jellemzıek. A gazdasági növekedésnek köszönhetıen
2006/2007-ben minden új tagállamban nıtt az egy fıre jutó nemzeti jövedelem, igaz, eltérı bázisról indulva, és eltérı mértéket elérve. A Huszonötök átlagát l00-nak véve ez az érték a leglátványosabb a balti államokban
emelkedett kb. 4-5 százalékponttal (VKI, 2006).
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6. táblázat: Az új tagországok fıbb gazdasági adatai 2006-ban

Ország

Népesség
(millió)

GDP/fı
(vásárlóerıparitáson) %

Lengyelország
Csehország
Magyarország
Szlovákia
Litvánia
Lettország
Szlovénia
Észtország
Ciprus
Málta
EU-15

38,1
10,2
10,0
5,4
3,4
2,3
2,0
1,3
0,8
0,4
459,0

51,1
76,1
63,1
60,0
55,8
53,9
83,8
64,8
56,5
60,2
107,8

Növekedés
(GDP %)

Infláció
(%)

Munkaerıköltség
növekedése 20042006 (%)

6,1
6,1
3,9
8,3
7,5
11,9
5,2
11,4
4,7
3,0
1,5

1,3
2,1
4,0
4,3
3,8
6,6
2,5
4,4
2,8
3,1
2,8

-2,0
0,1
-3,9
-0,9
2,1
2,7
-0,1
0,1
1,1
0,8
-0,7

Forrás: Eurostat 2007

A bıvítéstıl az új és a régi tagállamok is jelentıs gazdasági növekedést vártak (évente 1,3–2,1% további GDP-növekedést).
A bıvítés eredménye egyrészt, hogy az egységes európai piac 380 millió
emberrıl 450 milliósra nıtt, másrészt annak jellege is megváltozott, hiszen a
kelet-európai országok csatlakozásával új munkamegosztás és munkaerıpiac alakulhatott ki. A vállalatok 2004 után termelésük egy részét áttelepíthették Kelet-Európába, ahol jóval alacsonyabbak a munkabérek A közvetlen
tıkebefektetések jórészt azokat a szektorokat érintették, ahol kiélezett a verseny. A gazdasági fejlıdésrıl összességében elmondható, hogy minden új
tagállamra messze a régi tagállamok átlagát meghaladó gazdasági növekedés volt jellemzı 2006-ban is (illetve ez alól Magyarország negatív kivételnek tekinthetı, mivel a 3,9 százalékos növekedés csupán 1,1 százalékponttal jelentett magasabb értéket a Tizenötök átlagához képest). A két leggyor50

sabban bıvülı gazdaság továbbra is a lett és az észt voltak 11 százalék fölötti ütemmel, de szintén kiemelkedı volt a szlovák (8,3%), a litván (7,5%),
valamint a cseh és a lengyel (egyaránt 6,1 %), illetve a szlovén (5,2%) teljesítmény is. Magyarország ebbıl a szempontból teljesen elszakadt ezektıl az
országoktól a maga rendkívül lelassult fejlıdésével (VKI,2006).
2006-ben tizenkét ország - Luxemburg, Írország, Dánia, Hollandia, Ausztria,
Egyesült Királyság, Belgium, Franciaország, Svédország, Finnország, Németország és Olaszország – haladta meg az egy fıre jutó GDP-t tekintve az
EU-25 uniós átlagát. Hét ország - Spanyolország, Ciprus, Görögország, Portugália, Málta, Szlovénia és Csehország-az uniós átlag 60%-át teljesítette és
nyolc ország Magyarország, Szlovákia, Lengyelország, Észtország, Lettország, Litvánia, Románia és Bulgária volt az átlag 60%-a alatt.
Az új tagállamok esetében tapasztalt ütemes növekedés jelentıs termelékenységbeli növekedéssel párosult, amely eredményezhetett foglalkoztatás
csökkenést, de foglalkoztatás növekedést is. A szerkezetátalakítás folyamatában ugyanis gyakran a termelékenység a foglalkoztatás pangása következtében növekszik. Ebbıl adódóan a viszonylag magas munkanélküliségi
arány foglalkoztatási arány csökkenésével párosul.
A foglalkoztatottság növelése és a munkanélküliség kezelése az új tagországok számára is alapvetı feladattá vált. A csatlakozó országok majd mindegyike ki tudta használni a gazdaság bıvülését a munkanélküliség további
leszorítására. Az egyik kivétel Magyarország, ahol 2004 óta folyamatosan
nıtt ez a ráta: 6,1-rıl 7,2, majd 7,5 százalékra. A leglátványosabb csökkenés
Litvániában, Lengyelországban és Szlovákiában történt meg (kb. 3 százalékpontos nagyságrendben), bár éppen e három országból vándorol ki, vagy
ingázik a legtöbb munkavállaló a többi tagállam irányába - ezzel csökkentve
a nemzeti munkanélküliségi szintet. A 2006-os uniós átlagnál (7,9%) egyéb51

ként csak Lengyelország és Szlovákia teljesített rosszabbul (13 százalék fölötti aránnyal), a többiek ennél alacsonyabb mutatókkal rendelkeztek.
A foglalkoztatottság terén a régi tagállamok átlagát is meghaladó mértékben,
68,1 százalékos szinttel Észtország rendelkezik. A balti államot Szlovénia,
Lettország, Csehország és Litvánia követi, míg a három utolsó ország:
Szlovákia, Magyarország és Lengyelország 60 százalék alatti értékeket képvisel. Az is megállapítható, hogy minden új tagállamban növekvı trendet
mutat a foglalkoztatottság, ami egybeesik az Unió egyik legfontosabb céljával, de a 2010-re kitőzött 70%-os arányától ezek az országok még igen
messze állnak.
A foglalkoztatás mellett meghatározóak az olyan mutatók, mint a munkaerı termelékenysége, vagy az adott ország innovációs teljesítménye. Ami
az elıbbi adatot illeti, megállapítható, hogy minden új tagállamban nıtt a
munkatermelékenység 2005-rıl 2006-ra. Az EU25 átlagához (ezt 100-nak
véve) a legközelebb Szlovénia (80,5%) és Magyarország (72,2%) áll. Jelentısebb felzárkózás e téren még Csehország és Szlovákia esetében volt tapasztalható (68-68%) - míg a leggyengébben a balti államok és a lengyelek
teljesítettek 2007-ben. Ugyanakkor figyelemre méltó ütemben, mintegy 7
százalékponttal javult a munkatermelékenység Észtországban és Lettországban is.13

13

Az alfejezet adatainak forrása az Eurostat- statisztikák 2005,2006,2007.
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7. táblázat: Az új tagországok munkaerı-piaci teljesítményét meghatározó
mutatói 2006-ban
Ország
Csehország

Munkanélküliségi Foglalkoztatási
ráta (%)
ráta (%)
7,1
65,3

Munkatermelékenység (%)
68,0

Észtország

7,1

68,1

60,7

Magyarország
Lettország

5,6

57,3

72,2

6,8

66,3

51,0

Litvánia

5,6

63,6

56,6

Lengyelország
Szlovákia

13,8

54,5

59,4

13,4

57,0

68,0

Szlovénia

6,0

65,3

80,5

Ciprus

4,7

69,6

54,2

Málta

7,4

54,8

50,3

EU-15

7,4

66,0

106,3

Forrás: Európai Bizottság

4.1.6. New Deal a migrációban és a munkaerı-piacokon

A régi tagországok a prognosztizált kelet-nyugati nagy tömegő munkaerıvándorlást igyekeztek meggátolni a szabad munkaerı áramlás jogának felfüggesztésével. Az Unióban csak Nagy-Britannia, Svédország és Írország
nem alkalmazott korlátozásokat, a többi tagország munkavállalási engedélyhez kötötte a migrációs foglalkoztatást. Elemzések gyakran kiemelték, hogy
az európai munkaerı kevésbé mobil, mindösszesen egyharmaduk él más
régióban, mint ahol született, és csak 2%-a hagyja el szülıföldjét
(Suessmuth, 2001). A nyelvi nehézségek és az eltérı kulturális szokások
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szintén nem kedveznek a mobilitásnak és az alkalmazkodó képességnek. A
high tech iparágakra képzett munkaerı viszont a ráfordított oktatási költségek miatt is inkább a fogadó ország számára jelent elınyt. 2020-ra becsülik
azok számát, akik az új tagállamokból a régiekbe települnek át; ez az EU
jelenlegi lakosságának 0,8% mintegy három millió munkavállaló. A keleteurópai bıvítés migráns folyamatai azt jelezték, hogy nem indult el nagytömegő munkaerı vándorlás, azaz e téren nem történt paradigmaváltás.
Ugyanakkor az Egyesült Királyságban a várakozásokat felülmúlta a bıvítés
után érkezettek száma, de ennek mértéke nem volt olyan jelentıs, hogy a
pótlólagos munkaerı zavarokat okozzon a brit munkaerıpiacon. A nyitást
választó országok eddigi tapasztalatai azt mutatták, hogy az új tagországokból érkezı munkavállalók jelenléte egyenesen jótékony hatást gyakorolt a
fogadó államok munkaerıpiacára. Az Európai Bizottság 2006 februárjában
közzétett jelentése szerint14 a közép-kelet-európai tagállamokból érkezı
munkavállalók mobilitásának fıként pozitív hatásai voltak. A migráns
munkavállalóknak köszönhetıen enyhültek a munkaerıpiacon jelentkezı
hiányok és javult Európa gazdasági teljesítménye. Azokban az országokban,
amelyekben nem alkalmaznak korlátozásokat 2004 májusát követıen csökkent a munkanélküliség, ezen belül a tartós munkanélküliség, növekedett a
hiány-szakmákban a foglalkoztatottság, ezáltal a gazdaság teljesítménye. A kedvezı változások természetesen nem kizárólag a munkaerı-piaci
nyitás következményei, és a kelet-nyugati irányú migráció az alacsony mobilitás miatt sem érhette el azt a szintet, hogy a tagországi munkaerı-piacokra
meghatározó hatást gyakoroljon.

14

Report on the Functioning of the Transitional Arrangements set out in the 2003 Accession Treaty. European
Commission. Brussels. February 2006. A jelentés adatai meggyızni szándékoztak a munkaerı-piacaikat lezáró
tagországokat döntéseik megváltoztatására.
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A korlátozásmentes munkavállalásnak további elınyét abban lehetne összegezni, hogy jelentısen csökkent a bejelentés nélküli munkavégzés. NagyBritanniában például az illegalitás visszaszorulását jelzi, hogy a kötelezı
regisztrációs rendszerben nyilvántartottak közel 40 százalékát azok a középkelet-európai munkavállalók képezik, akik az uniós bıvítés elıtt a feketegazdaság szereplıi voltak. A gazdasági migráció, a szabad munkaerıvándorlás pozitív hatásai nem teremtettek egységes gyakorlatot, mivel az
egyes országok munkaerı-piaci helyzete igen eltérı, tartós társadalmi probléma a munkanélküliség évek óta magas szintje, s a korlátozásmentes munkavállalás megengedése politikai tényezıvé vált. A kedvezı foglalkoztatási
mutatókkal rendelkezı tagországok, mint például Dánia, Hollandia sem nyitotta meg munkaerı-piacait a bıvítéssel párhuzamosan, de bizonyos esetekben könnyített piacra jutást tettek lehetıvé. Hollandiában a munkaerıhiánynyal küzdı szektorokban adtak ki gyorsított eljárással megszerezhetı a munkavállalási engedély, Dánia pedig a munkaszerzıdésben rögzített bér nagyságától tette függıvé a munkavállalási engedély kiadását.
A 2004-es bıvítés elıtt a tagállamok többsége többek között a „szociális
dömpingtıl” való félelmet jelölte meg a munkaerı-piaci korlátozások okának.. A szociális védelmi ellátásokat igénylık száma még az ellátások hozzáférhetıségét nem korlátozó Svédországban is alacsony. Ez azt bizonyítja,
hogy alaptalanok voltak azok a félelmek, miszerint az új tagállamokból érkezık elsısorban a szociális ellátórendszer kihasználása miatt jönnének a
piacnyitó országokba, nem pedig tényleges munkavállalás céljából.
Sok esetben a kelet-európaiak olyan állásokat vállalnak, melyeket a nemzeti
munkaerı nem hajlandó elfogadni – így például építkezéseken, a mezıgazdaságban vagy a vendéglátóiparban, annak ellenére, hogy a közép-, vagy
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felsıfokon képzett munkaerı aránya a bevándorló csoportok közül a
kelet-európaiaknál a legmagasabb.

2006-ban három tagállam, Finnország, Spanyolország és Portugália jelezte,
hogy nem kívánják korlátozni az új tagállamok polgárainak munkavállalását.
Görögország késıbbi csatlakozása után további hat tagállam (Belgium, Dánia, Franciaország, Olaszország, Hollandia és Luxemburg) határozott úgy,
hogy bár fenntartja a korlátozásokat, de egyes szektorokban enyhíti, illetve
felfüggeszti azokat.
Az Európán kívül érkezı migráció jóval erıteljesebb, mint az EU-n belüli
mobilitás. 2005-ben Ausztriában, Németországban és Spanyolországban ahol
az EU-ban a legmagasabb a más nemzetiségőek aránya az aktív korú népességen belül, csak a munkavállalók igen kis százaléka érkezett az EU országaiból, míg mintegy 7,5, 7, 8,1% az EU-n kívülrıl. A munkaerı-áramlást végsı soron a kereslet és a kínálat határozza meg, és nagy a veszélye annak,
hogy a korlátozó szabályok megkerülése inkább a feketegazdaságot erısíti.
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8. táblázat: A munkaképes korú lakosság nemzetiség szerinti összetétele a
régi tagországokban 2005-ben a teljes munkaképes korú lakosság százalékában
Saját
nemzetiségő
91,3

Ország
Belgium

EU-n
EU-15-bıl

EU-10-bıl

5,8

0,2

2,8

kívülrıl

Dánia

96,4

1,1

N/a*

2,4

Németország

89,5

2,8

0,7

7,0

Görögország

94,0

0,3

0,4

5,3

Spanyolország

90,5

1,2

0,2

8,1

Franciaország

94,4

1,9

0,1

3,6

Írország

92,3

3,0

2,0

2,8

Luxemburg

57,9

37,6

0,3

4,2

Hollandia

95,7

1,4

0,1

2,8

Ausztria

89,2

1,9

1,4

7,5

Portugália

97,0

0,4

N/a

2,6

Finnország

98,3

0,4

0,3

1,0

Svédország

94,8

2,3

0,2

2,7

93,8

1,7

0,4

4,1

92,4

2,1

0,4

5,1

Egyesült
rályság
EU-15

Ki-

Forrás: Eurostat, Labour force survey 2005 1. negyedév
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4.2. Az európai foglalkoztatási stratégia hatása az Unió munkaerıpiacára – új elvek, eszközök térnyerése
4.2.1. Rugalmas biztonság

A rugalmas munkaerı-piac iránti igény már az 1990-es évek második felében felerısödött, részben a nagy gazdasági versenytérségek növekvı versenypozícióinak hatására, részben a foglalkoztatottság növelése érdekében a
jobb alkalmazkodás feltételét látták a munkapiacok merevségének felszámolásában.
A rugalmas biztonság a munkavállalóknak és a munkáltatóknak a gyorsan
változó munkaerı-piachoz és munkaerı-piaci szegmentációhoz való alkalmazkodásnak válasza. A szegmentált munkaerı-piac magában rejti a munkahelyek bizonytalanságának kockázatát (Wilthagen, 2005).
A 2006-os közös foglalkoztatási jelentés prioritásokat fogalmazott meg, melyek hatékonyan tudják a rugalmas biztonságot elısegíteni, így többek között
ajánlották a:
•

megfelelıen rugalmas szerzıdési feltételek és atipikus foglalkoztatási
formák alkalmazását,

•

a hatékony, aktív munkaerı-piaci eszközök felhasználását,

•

és az egész életen át tartó tanulási folyamatot, mint prevenciót. 15

Az EU tagállamait a rugalmas biztonság tekintetében számos csoportba lehet
osztani, egyrészt külsı rugalmasság alapján, másrészt a jövedelem- és foglalkoztatási biztonság tekintetében. Külsı rugalmasság a munkavállalók
felvételének és elbocsátásának egyszerőségét, valamint a munkaszerzıdé15

A 2005/2006-os közös foglalkoztatási jelentés: Több és jobb állás-az európai foglalkoztatási stratégia prioritásainak megvalósítása keretében történt az európai szociális modell
újragondolása is
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sek változatos formáinak használatát jelenti. Ezek a szabályozások viszont
csökkenthetik a nık, a fiatalok és idısebb munkavállalók foglalkoztatási
kilátásait, lassíthatják a munkaerı áramlást és növelhetik a tartós munkanélküliség fenyegetését. A tagállamok azáltal, hogy a határozott idıre szóló
szerzıdések tekintetében oldottak a foglalkoztatás védelmét szolgáló szabályozás szigorúságán, a társadalom perifériájára kerültek esetében növelték a
külsı rugalmasságot. A rugalmas biztonság inkább a tipikus és az atipikus
szerzıdésekre vonatkozó szabályok egységes enyhítése mellett foglal állást,
mely önmagában is eredményezheti a munkaerı-piac rugalmasságát. Ugyanakkor a munkanélküli ellátási rendszerek folyamatos javítása a munkavállalók számára nagyobb védettséget jelenthet, mint a foglalkoztatás védelmét
szolgáló szabályozás, bár a viszonylag magas munkanélküli ellátás korlátozhatja a munkakeresés intenzitását, ami tartósítja a munka nélkül eltöltött
idıt.. A hatékony munkaerı-piaci aktivitást ösztönzı stratégiákban jobban
összehangolódik a munkanélküli ellátás és a rugalmas foglalkoztatás védelmét szolgáló szabályozás. Az EU tagállamok nemzeti munkaerı-piacain
jelentıs szinergiák tapasztalhatók a rugalmasság/foglalkoztathatóság, valamint a munkaerı-piaci eredmények és biztonság esetében.16

2007-ben az Európai parlament Foglalkoztatási és Szociális Bizottsága
Kommünikét adott ki a rugalmasság és biztonság kérdésében, újraértelmezve
azt, mint a foglalkoztatást növelı eszközt. A rugalmas biztonság fogalma
így, olyan lehetıség, mely átmenetet képez a munkanélküliség és a munka-

16

Toward Common Principles of Flexicurity:More and better jogs trough flexibility and
security EC DG EMPL.Joly 2007 pp.28-35
Htp//:ec.europa
eu/employment_social/employment_strategy/flexicurity%20media/flexycuritypublication_2
007_en.pdf
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vállalás,a munkaalkalmak és a munkahelyek, az oktatás és a munkaerıpiac ,
a munkavégzési formák és a munkaszerzıdés típusok között.
Biztosítja a munkaerı munkavégzéshez szükséges képességeket és a szükséges transzfereket, így mindenki számára egyenlı esélyeket biztosít, fıként az
alacsonyan képzettek esetében.

A Bizottság ajánlása értelmében

•

Meg kell erısíteni az Európai Foglalkoztatási Stratégia a ’ Növekedésért
és Foglalkoztatásért’ implementációját és erısíteni szükséges az Európai
Szociális Modellt.

•

Egyensúlyt kell találni a társadalmi szereplık felelıssége és jogai között.

•

A rugalmas biztonság fogalmának tagállami adaptálása külön- külön
állítja kihívások elé a tagállamokat, hiszen nincsen egyetlen, mind a 27
állam számára megfelelı megoldás.

•

Erısíteni kell a nem tipikus munkavégzési formák és a hagyományos,
határozatlan idejő munkavégzések közötti átmenetet.

•

A szervezeteken belüli és a szervezeteken kívüli rugalmasságot és biztonságot is javítani kell. A belsı rugalmas biztonságot a szervezeteken
belüli karrier elımenetel elısegítésével, a munkaadók támogatásával, a
külsıt pedig a munkaerıpiac átjárhatóságának biztosításával lehet elımozdítani.

•

Elı kell segíteni a nemek közötti egyenlıség javítását, a mindenki számára elérhetı lehetıségek megteremtését.

•

Egyensúlyt kell találni a szakpolitikai intézkedéscsomagok között annak
érdekében, hogy javuljon a bizalmi légkör a szociális partnerek, az állami
és önkormányzati szereplık és egyéb szereplık között.
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•

A biztonság és rugalmasság új modelljének kialakításához kapcsolódó
költségeket egyenlı mértékben kell a partnerek között megosztani annak
érdekében, hogy a modell fenntartható legyen.

4.2.2. Szerzıdéses megállapodások

Európában 2000- 2005 között a határozatlan idejő munkaszerzıdések
tették ki a munkaszerzıdések több, mint 80%-át. Ugyanakkor nıtt a határozott idejő foglalkoztatottak aránya is ezen idıszakban 10%-ról 15%-ra. Ez
a tendencia jellemzı volt tíz tagországra, különösen Lengyelországra, de
változatos trendek voltak megfigyelhetık a növekedést illetıen , Romániában( 2,5%) és Észtországban (33%).
A határozott idejő szerzıdések védelme is vegyes képet mutatott országonként, mértéke 0,4%-tól (Nagy-Britannia) 3,6% (Franciaország) terjedt. Az
átfogó jellegő indikátorok mögött a határozott idejő munkaszerzıdésekre és
munkaerı kölcsönzésre vonatkozó szabályok részleteiben szintén eltértek az
egyes országok.
A fejlıdés leglátványosabban 1994-tıl követhetı nyomon ezen a területen.
Németországban, Görögországban, Dániában, Olaszországban, Belgiumban,
Hollandiában, Szlovákiában jelentısen lazultak az ideiglenesen foglalkoztatott munkaerıre vonatkozó jogszabályok, míg Spanyolországban és Portugáliában szigorodtak az elıírások.17
A határozott idejő foglalkoztatás esetében, szemben a határozatlan idıre szóló alkalmazással, elıre kikötött, meghatározott idıre szól a foglalkoztatás.
Gyakorlati tapasztalatok szerint a részmunkaidıben dolgozó férfiakat és
17

Az adatok forrása.: Flexibility and security in the EU labour markets Employment in
Europe 2006 Chapter 2 EC
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nıket nagyobb valószínőséggel alkalmazták meghatározott idıre, mint a
teljes munkaidısöket. A vállalkozások általában bizonyos igények esetén
alkalmaznak meghatározott idıre pótlólagos munkaerıt: a tervezettnél nagyobb, sürgısebb munkákra, de számít a feleslegessé váló munkaerı gyors
elbocsátásának lehetısége is.
A munkáltatók – az egyre erısödı nemzetközi verseny kényszerére hivatkozva – a költségek leszorításának egyik módjaként a hagyományos foglalkoztatásnál olcsóbb megoldásokat részesítik elınyben. Csak annyi órára,
hétre, hónapra alkalmaznak (új) munkaerıt, amennyi a munka elvégzéséhez
szükséges. Ez adott lökést a részmunkaidıs, valamint a meghatározott idejő
foglalkoztatásnak. A részmunkaidıt ugyan többen úgy is tekintik, mint a
teljes munkaidıs állások megosztását, s az így foglalkoztatottak zöme is – a
felértékelıdött szabadidıre hivatkozva – elégségesnek tekintik a rövidebb
munkaidejő munkavállalást, elterjedését kétségkívül a takarékos munkaerı
felhasználás igénye hozta magával.

5. ábra: A részmunkaidıs foglalkoztatás aránya és a határozott idejő szerzıdés keretében alkalmazottak aránya az EU25-ben, 1997-ben és 2006-ban
Forrás: Eurostat, EU munkaerı-felmérés
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A 90’-es évek végétıl, kicsi megtorpanással folyamatosan nı a nem hagyományos munkaviszonyban foglalkoztatottak száma. Az európai statisztikák
szerint az elmúlt években új munkahelyek kizárólag az ún. atipikus formákban létesültek.
Az atipikus munka kifejezés már a 80-as évek elejétıl meghonosodott, a
Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) figyelt fel a hagyományostól eltérı
munkaviszonyok terjedésére ezért számos kutatás és ország-tanulmány készült, jelentıs számú adat feldolgozásával.
Az atipikus munkaformákon belül a részmunkaidıs munkavállalók aránya is
növekedett, fıleg a 2000-2005. közötti idıszakban, hozzájárulva a foglalkoztatás globális növekedéséhez, de szignifikáns kapcsolat még sem mutatható
ki a foglalkoztatás bıvülése és a részmunkaidı között. A részmunkaidıs
foglalkoztatás gyakorisága szintén eltérı tagországonként. Bulgáriában
2,1%, míg Hollandiában 46,1%. A holland részfoglalkoztatottak többsége
nı, arányuk különösen a szolgáltató szektorban nıtt. 2005-ben a foglalkoztatott nık közül 32,3%-uknak volt részmunkaidıs állása, míg férfiak körében
ez a ráta mindössze 7,4%-ot mutatott az EU viszonylatában.
A fıként nıkbıl álló részmunkaidıs foglalkoztatottak maguk vállalják ezt a
formát. A holland állam GDP arányosan 1,3%-ot költ évente az aktív munkaerı-piaci politikára, amely az EU átlag több mint kétszerese. Eközben
könnyő határozott idejő munkaszerzıdést kötni s felbontani, ahogyan a
munkaerı-kölcsönzés is széles körben elterjedt. A kölcsönzéssel foglalkoztatott munkaerı alkalmazásának nincsenek idıbeli felsı korlátai. Egy munkaadónál három éven belül három határozott idejő szerzıdést követıen, ha
nem telik el legalább 3 hónap, a következı szerzıdés automatikusan határozatlan idejőnek minısül. Szintén a munkavállalót védi, hogy egyazon munkaadóval kötött határozott idejő szerzıdések esetében a felmondási idı ki63

számításának kezdı dátuma a legelsı szerzıdés kezdıdátuma. 1998-ban új
törvény született a rugalmas-biztonságról, amely 1999. január 1.-tıl hatályos,
felülvizsgálata 2007-ben kezdıdött meg. A részvételi arány itt is nagyon
magas, 2006-ban 15,9% volt.
A nemek közötti ilyen jellegő eltérés minden tagállamban megfigyelhetı –
eltérı mértékben (EC. Employment, 2006, Madsen2003, ).
4.2.3. A nem munkaviszonyban végzett munka
Az önfoglalkoztatás definícióját az ILO alkotta meg. E meghatározás szerint önfoglalkoztatónak minısülnek az önálló céggel nem rendelkezı, azaz a
jogi személyiség nélküli vállalkozások dolgozó tulajdonosai függetlenül attól, hogy vannak-e alkalmazottaik; a saját számlára dolgozók (pl. szellemi
szabad foglalkozásúak), a mezıgazdasági önállók, segítı családtagjai és
szakmunkás tanulói; valamint a termelı típusú szövetkezetek dolgozó tagjai.
Az önfoglalkoztatók legnagyobb csoportját az EU országaiban a mezıgazdaság kistermelıi alkotják. Így a család munkaerejét felhasználók aránya jellemzıen magas a jelentıs mezıgazdasággal rendelkezı európai országokban
is. Görögországban a foglalkoztatottaknak még csaknem 20 %-a dolgozott a
mezıgazdaságban, és az összes keresı több mint egyharmada volt önfoglalkoztató. Portugáliában és Írországban is hasonlóak az arányok. A jelentıs
turizmussal rendelkezı országokban tömegesen létezı kis, családi üzemeltetéső panziók, vendéglık, s az idegenforgalomhoz kapcsolódó üzletek tulajdonosai is az önfoglalkoztatók körét bıvítik: Görögországban és Portugáliában, valamint Olaszországban és Spanyolországban magasabb az európai
átlagnál az önfoglalkoztatók aránya (OECD 2005).
Az is tény, hogy minél fejlettebb egy ország, annál kevesebben lesznek
(maradnak) lakosai közül önfoglalkoztatók. Többnyire azok kerülnek eb64

be a státuszba, akiknek nincs elég tıkéjük önálló (jogi személyiségő) cég
alapítására. Dániában például, ahol az Európai Unió országai közül az egyik
legmagasabb az egy fıre jutó nemzeti jövedelem és a 15-64 éves népesség
csaknem 80 %-a keresı, évek óta a legalacsonyabb – 10 % alatti – és csökkenı az önfoglalkoztatók aránya. Hasonló volt az arány az ugyancsak a legjobb módúak közé tartozó Luxemburgban. A relatíve szegényebb országokban, mint Spanyolország, Portugália, Görögország, a keresık nagy hányada,
minden harmadik-ötödik önfoglalkoztató.
A gazdaságilag önállóvá válást számos tagországban elsısorban a munkanélküliség csökkentése érdekében szorgalmazzák és támogatják, bár mérhetı
hatása alig volt a munkanélküliség alakulására.
Ennek ellenére változatlanul a foglalkoztatást növelı programok része az
önfoglalkoztatóvá válás ösztönzése. A hagyományos alkalmazotti munkahelyek hiányában jogos az a feltételezés, hogy bizonyosan jobb, ha az emberek
önálló tevékenységbe kezdve megpróbálnak gondoskodni önmagukról és
családjukról, mintha munkanélküliként a társadalom segítségére hagyatkoznának. Ezért a legtöbb országban a foglalkoztatás-politika aktív eszközei
között szerepelnek az önállóvá válást elısegítı programok is.
Az önfoglalkoztatás aránya kissé csökkent 1997 és 2005 között 16,6%-ról
15,6%-ra. Az összfoglalkoztatáson belül az önfoglalkoztatás részesedése
jelentısen eltér tagállamonként például Svédországban 5% míg 44% Romániában.
4.2.4. Hatékony, aktív munkaerı-piaci politikák
A foglalkoztatási stratégia már javasolta, hogy a passzív munkaerı-piaci
politikákról át kell helyezni a hangsúlyt az aktív munkaerı-piaci politikákra,
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s ezt össze kell kapcsolni az adó- és járulékrendszer közötti kölcsönhatásokkal.
A foglalkoztatási stratégia irányelvei kezdettıl fogva arra helyezték a hangsúlyt, hogy az aktív munkaerı-piaci politikák minél több munkanélküli viszszatérését segítsék elı a munka világába, és akadályozza meg a tartós munkanélküliségbe csúszást. E tekintetben konkrét célokat is tartalmaztak/tartalmaznak az iránymutatások, amelyek valamelyest módosultak ugyan
az évek során, ám ezek tartalma lényegében változatlan maradt (CEC,2003).
Valamennyi munkanélküli embernek fel kell ajánlani egy újrakezdési lehetıséget képzés, átképzés, munkatapasztalat szerzés, munkalehetıség vagy
egyéb, a foglalkoztathatóság javítását szolgáló eszköz formájában, és ahol
szükséges folyamatos álláskeresési segítségnyújtással kiegészítve - mielıtt a
munkanélküliség idıtartama elérné a 6 hónapot pályakezdık esetében, illetve egyéb esetekben a 12 hónapot.
Emellett az iránymutatások eleinte nagy hangsúly helyeztek a passzív eszközökrıl az aktív politikák irányába történı elmozdulásra, és ehhez
számszerősített célkitőzés is kapcsolódott.
Növelni kell az aktív eszközökben résztvevı munkanélküliek számát, és törekedni kell arra, hogy a résztvevık aránya érje el az e tekintetben legelırehaladottabb három tagállam átlagát, vagy legalább a 20%-ot.
A 20%-os célkitőzés 2000-re az EU akkori 15 tagállamát tekintve teljesült; a
három legjobb eredményt felmutató tagállam átlaga (Svédország, Hollandia,
Írország) ekkor 44% volt. A tartósan munkanélküliekre vonatkozóan is
számszerősített cél jelent meg 2003-tól.
Biztosítani kell, hogy 2010-re a tartósan munkanélküliek 25%-a részt vegyen
valamilyen aktív intézkedésben képzés, átképzés, munkatapasztalat szerzés,
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vagy egyéb foglalkoztathatóság javítását szolgáló eszköz formájában, a három e tekintetben legfejlettebb tagállam átlagának elérése érdekében.
Az iránymutatásokban foglalt feladatok nyomon követésére a tagállamok
közösen meghatározott indikátor-rendszert alakítottak ki, ám az adatok
összehasonlíthatósága a tagállami rendszerek eltérései miatt nehézségekbe
ütközött.
A 2005-ös irányelvekben az aktív munkaerı-piaci politikákkal kapcsolatban
olyan javaslatok fogalmazódtak meg, melyek segítették a munkavállalókat
személyre szóló tanácsadással, melyek a képzési szükségletre és az új álláslehetıség megtalálására irányultak. A „személyre-szabottságban „fogalmazódott meg a hatékonyság növekedés az addigi általános, univerzális intézkedésekkel szemben. Támogatták a tömeges elbocsátásokra, illetve a szerkezetváltásra való felkészülés érdekében olyan gyors-reagálású intézkedések
kidolgozását, amelyekkel elkerülhetıvé válik a munkanélküliség, illetve a
korai nyugdíjazás A munkaerı-piaci szolgáltatások ellátásában szorgalmazták a helyi szereplık közötti partnerséget, együttmőködést.

Az új tagállamokra vonatkozóan ajánlások születtek, melyek elsısorban a
gazdasági átrendezıdésbıl adódó változások kezelése érdekében a megelızı
és aktivitást ösztönzı munkaerı-piaci intézkedések fejlesztését emelték ki. A
javaslat arra a megállapításra épült, hogy az aktív munkaerı-piaci politikákra
fordított ráfordítások mértéke az új tagállamokban rendkívül alacsony, ezért
mind a foglalkoztatási szolgálatokban foglalkoztatottak számát tekintve,
mind pedig a pénzügyi ráfordítások terén határozott fejlesztésre van szükség.
Ezért az új tagállamokban érdemes prioritásként kezelni az olyan modern
foglalkoztatási szolgálatok felállítását, amelyek mind a munkavállalók,
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mind a munkáltatók igényeit ki tudják elégíteni. A munkaerı-piaci kereslet
és kínálat eltéréseinek csökkentése érdekében pedig erısíteni kell a mobilitást, és javítani kell a képzési lehetıségekhez való hozzáférést.
Az aktív munkaerıpiac politikai eszközökre (ide tartoznak az állami foglalkoztatási szolgáltatók, vállalkozásindító ösztönzések, osztott munkakör,
munkakör rotáció, képzés, átképzés, továbbképzés) 2005-ben a GDP 0,5%-át
fordították az 1995-ös közel 1%-hoz képest. Ehhez párosult még a kiadások
átstrukturálódása is. Képzésre fordítottak közel 30%-ot, mely nagyjából változatlan az 1995-ös adatokhoz viszonyítva. Viszont két kategóriában lényeges változás történt: az állami foglalkoztatási szolgálatok, illetve a munkakör
rotáció, munkakör megosztás kapott nagyobb részesedést az összkiadásokból. Ez forrásokat vont el a közvetlen munkahelyteremtéstıl, képzésektıl és
a csökkent munkaképességőeknek indított programoktól, viszont támogatta a
munkahelymegtartást (OECD Employment 2007).

4.2.5. Az egész életen áttartó tanulási folyamat

Az egész életen át tartó tanulást, mint a tudásalapú társadalom alapelvét a
lisszaboni célokkal párhuzamosan az Európai Unió Memoranduma is
megfogalmazta a következıkben:
Új készségeket és ismereteket kell biztosítani annak érdekében, hogy hatékonyabb legyen a munkaerı-piaci részvétel, és hogy a modern tudás-javak
könnyebben elsajátíthatók legyenek. Az alapvetı készségek, amelyek a 21.
századi Európában nélkülözhetetlenek, az idegen nyelv ismerete, az informatikai képességek, vállalkozási ismeretek, mőszaki jártasságok és kommunikációs ismeretek különösen hangsúlyosan legyenek jelen a képzési rendszerekben is.
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A Memorandum azokat a szociális készségeket is lényegesnek tartotta, melyek a globalizálódó társadalmakban való eligazodást és eredményesebb boldogulást jelentheti, azaz felértékelıdött a kockázatvállalás, kudarctőrés, és
váltani tudás képessége.
Az emberi erıforrásokba történı befektetés szintjének emelését minden foglalkoztatási irányvonal szorgalmazza, így a Memorandum is kiemeli, hogy
támogatni és ösztönözni kell az egyéneket a formális, non-formális, informális képzési rendszerekben való részvételre, fıként a finanszírozási feltételek
megteremtésével és a személyes érdekeltség felkeltésével.
A hatékony tanulási-tanítási módszerek kialakítása, ami eredményesebbé
teheti az egész életen át tartó tanulást elvének módszertana jelzi, hogy a
tömegesedı szükségletek esetében el kell térni a hagyományos tanulási, oktatási struktúráktól, modern oktatástechnológiával támogatott módszereket,
jobb hozzáférést és új innovációkat kell, hogy jelentsen az olyan emberek
számára is, akik fogyatékkal élnek, hátrányos helyzetőek vagy idısek. Megfogalmazódott az az igény is, mely a tanulás eredményességének feltételeként az értékelési rendszerek átalakítását szorgalmazza, együtt az oktatás
minıségbiztosításával, akkreditációs folyamatainak javulásával. A bizonyítványok tértıl független felhasználhatóságának garanciái is elıtérbe kerültek.
A globalizáció és az új munkafeltételek hatására a munkavállaló többször is
rákényszerülhet a váltásra, ami eredményezhet gyakori és speciális képzésekben való részvételt. Így a tanulás lehetısége és ösztönzése folyamatosan
bıvülı és intézményesülı tanácsadási szisztémát is megkövetel, amely
elsısorban orientációs funkciót jelent, de támogatja az egyének motivációit
is, szükségleteikre épülı képzési információk nyújtásával.
A lakóhelyhez közeli tanulási lehetıségek biztosítása pedig abból a ténybıl
indul ki, hogy felértékelıdött a lokalitás és a regionalitás, ami a kulturális
aspektuson kívül egyben azt is feltételezi, hogy az emberek többsége a lakó69

helyén, vagy a lakóhelyhez közel akarja végezni tanulmányait, s az itt mőködı hatóságoknak kell az erıforrásokat rendelkezésre bocsátani e tanulási
lehetıségek megteremtéséhez, különösen a mobilitásukban korlátozottak
számára. E szempontból is új lehetıségeket rejtenek az informatikai eszközök, melyek a képzések költséghatékonyságának új módozatai is egyben.
A 2005-2008-as foglalkoztatási irányvonalak egyik kulcs területe az egész
életen át tartó tanulás, valamint az oktatási rendszereknek az új munkahelyi
követelményekhez igazítása volt. Javaslat született arra is (megerısítve a
foglalkoztatási stratégia céljait), hogy a felnıtt, munkaképes korú populáció
legalább 12,5%-nak részt kell vennie a z egész életen át tartó tanulás folyamatában.

4.2.6. A helyi dimenzió térnyerése az európai foglakoztatási stratégiában

A 90-es évek elején, a munkanélküliség regionális gazdasági és társadalmi
válságjelenségeit már nem lehetett kezelni az addigi, fıként a 80-as években
jól bevált központi erıforrások és centralizált válságkezelı programokon
keresztül. Jelentısen megváltozott a helyzet, mikor a regionális hanyatlások már nem a ciklikus túltermelési válságokhoz kapcsolódtak, hanem a
gazdaság lassulásával összefüggı szerkezeti átalakulások okozta foglalkoztatási nehézségekhez. Az állami programok nem voltak képesek, jelentıs
erıforrások felhasználása mellett sem, hogy eredményesen akadályozzák
meg az egyes régiók gazdasági összeomlását a sokszor 50%-os munkanélküliségi rátákat, a foglalkoztatási válságrégiók kialakulását. A belsı piac integrációs mechanizmusai és a folyamatos liberalizáció hatására a helyi szintő
munkaerı-piacokon fokozatosan gyengült a helyi szereplık befolyása és ez
által a régió belsı innovációs kapacitása (CEC, 1992). Késıbb a növekvı
kudarcok és feszültségek megnövelték a helyi érdekképviseleti szervek,
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önkormányzatok, szakszervezetek aktivitását és a válságra stratégiai orientációs foglalkoztatás fejlesztés alakult ki a 90-es évek közepére. Elıtérbe kerültek a horizontális kapcsolatokra és együttmőködésre épülı megállapodások. Fıként olyan régiók foglakoztatás fejlesztése indult el, ahol tartósodott a
munkanélküliség. Ezek fıként:
•

fejletlen mezıgazdasági térségek voltak elnéptelenedéssel fenyegetve,

•

a szakképzetlen munkaerı elvándorlása miatt, diverzifikált gazdasági
szerkezettel rendelkezı városi agglomerációk, ahol a szlumösödés kiélezte a szociális problémákat,

•

hanyatlásnak induló, válságágazatokkal rendelkezı régiók, ahova a befektetések nem érkeztek meg,

•

olyan un. vegyes régiók, ahol az ipar és a mezıgazdasági szektorok szoros egymásra épülése miatt dekonjunktúra esetén a teljes foglalkoztatás
került veszélybe.

A helyi foglalkoztatás-fejlesztı programokban a hangsúly mindinkább az
aktív eszközökre, fıként a munkaerı-piaci képzésekre helyezıdött. Különbözı együttmőködésre épülı modellek alakultak ki, mint a:
•

szociális partnerek együttmőködése, mely a munkáltatók, munkavállalók
és az állam által fenntartott mechanizmusokat jelentette a foglalkoztatás
és a szakképzés helyi fejlesztéseiben,

•

a strukturális alapokhoz kötıdı, speciális együttmőködések, melyek a
tagállamok, a helyi hatóságok és a helyi partnerek kooperációját biztosította a foglalkoztatást támogató programok minden fázisában,

•

a köz- és a magánszektor együttmőködése, mely fıként az erıforrások
célzott felhasználását támogatta, ösztönzıket és érdekeltséget határozott
meg (Bennett,1989).
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A célokat, eszközöket, programokat és intézményeket koordináló, stratégiai
szemlélető decentralizált foglalkoztatás-fejlesztı együttmőködéseknek az
1997-es luxemburgi folyamat adott megerısítést és egy komplex folyamattá
szélesítette. Az ekkor megjelenı Területi Foglalkoztatási Paktumok már
integrált, partnerségen alapuló stratégiát valósítottak meg, de ezek még nem
kerültek be egységesen a nemzeti akciótervekbe. Voltak tagállamok, ahol
regionális akcióterveket is kidolgoztak (Finnország, Portugália és az Egyesült Királyság), míg más tagállamokban helyi akcióterveket készítettek (Görögország, Franciaország, Írország, és Svédország). Egységes gyakorlat
azonban nem jellemezte ezt a periódust.
A helyi/regionális foglalkoztatási stratégia célját úgy fogalmazták meg, hogy
az adott területre vonatkoztatva kell a helyi diagnózist meghatározni és
bevonni a regionális és a nemzeti hatóságokat is.
A helyi stratégiáknak összhangban kellett állniuk a nemzeti akciótervekkel,
és azokat a helyi partnerekkel együtt kellett kidolgozni. Az integrált stratégia alkalmazásától azt várták, hogy jelentıs mértékben hozzájárul a teljes
foglalkoztatottság, a fenntartható gazdasági fejlıdés, illetve a szociális kohézió megteremtéséhez (Raines,2000,(NAP 2003).
A helyi foglalkoztatást támogató közösségi eszközök közül az innovatív
tevékenységek fontos szerepet kaptak. Az 1994-1999 közötti programozási
idıszakban az Európai Szociális Alap számos projektet támogatott a munkahelyteremtés és a szakképzések terén, amelyek többsége helyi megközelítést tartalmazott. A Bizottság 2001 januárjában kiadott közleményében
hangsúlyozta az európai intézmények, a nemzeti, regionális és helyi hatóságok, valamint a szociális partnerek és a non-profit szervezetek közötti
együttmőködés fontosságát. A közlemény kiemelte, hogy az innovatív intézkedéseket meghatározott prioritási területeken kell alkalmazni, amelyek
egyike a „helyi” foglalkoztatási stratégia.
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Ebben az idıszakban az Európai Szociális Alap prioritásai között még nem
szerepelt a helyi dimenzió, amelynek elsıdleges oka az volt, hogy nem kapcsolódott közvetlenül a közösségi szabályokhoz.
Domináns témaként viszont helyi szinten is megjelent, a nemek közötti
egyenlıség megteremtésének a támogatása.

Különösen a nık munkaerıpiacra történı bejutásának támogatása vált a
helyi kezdeményezések meghatározó elemévé, a területi diagnózis részeként
kezelték és jelentıs figyelmet fordítottak a nıi munkalehetıségekre.
A helyi hatóságoknak, mint fı munkaadóknak támogatniuk kellett a nık
foglalkoztatását. A szociális partnerek együttmőködésében kiemelten kezelték a nık karrier lehetıségeit, a munka és a család összeegyeztetését.
A foglakoztatási stratégia helyi megvalósulásával összefüggésben a tagállamok egyre nagyobb jelentıséget tulajdonítottak a szociális gazdaságnak,
ami a helyi fejlesztés egyik alapvetı tényezıjévé alakult. A szociális gazdaság értelmezése bár meglehetısen eltérı az egyes tagállamokban, de egyben
megegyeznek: a szociális partnereket egyre növekvı mértékben vonták be a
helyi stratégiák kialakításába (Cambell,1999).
Az Európai Unió értelmezésében a szociális gazdaság szervezeteinek általános jellemzıi, hogy:
•

helyi csoportokkal és egyénekkel dolgoznak gazdasági, szociális és a
közérdekő célok megvalósulásáért;

•

olyan szükségletekre reagálnak, melyeket sem az állami, sem pedig a forprofit szektor nem elégít ki, illetve kielégítését közvetlenül nem finanszírozza,

•

non-profit alapon szervezıdnek,
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•

saját, önálló menedzsmentjük van, melynek munkájába igyekeznek bevonni az alkalmazottakat, önkénteseket stb. is (EC 2003).

A szociális gazdaság felfogásának megfelelıen a munkahely-teremtésre ösztönzı foglalkoztatáspolitikák közvetlen fókuszában nem annyira a munkanélküliek különbözı csoportjai állnak, hanem inkább azok a tevékenységek,
melyekkel a lehetı legkevesebb helyettesítı hatás mellett történhet a foglalkoztatottság bıvítése.
Az Unió foglalkoztatási stratégiája szerint a szociális gazdaság keretében a
háztartások és egyének által igénybe vehetı helyi szolgáltatások piaccá szervezésével 3 millió új munkahely hozható létre, mely valójában egy második
munkaerı-piac, célja a munkaerı-piacról tartósan kikerülı egyének
reintegrációja az ehhez szükséges szociális felkészítés, képzés és foglalkoztatás útján. A második munkaerı-piacon azok a munkaképes korúak vesznek
részt, akik tartósan, vagy átmenetileg szorultak ki az elsı munkaerıpiacról,
és segélyek helyett a foglalkoztatáshoz kapnak támogatást. Így a második
munkaerıpiacot fıként önkormányzatok és egyéb államháztartási szereplık
szervezik fıként állami támogatással, de helyi, regionális vállalatok, szervezetek bevonásával.

A második munkaerıpiac kialakulása válaszként értelmezhetı arra a folyamatra, amely a rövid távú, konjunkturális munkanélküliségtıl elvezetett a
tömeges mérető, tartós, globális munkanélküliséghez. A modell azon a
német gyakorlaton alapult, amit a kelet-német gazdaság összeomlása nyomán tömegessé vált munkanélküliség hívott életre, és eredményesen kapcsolta össze az aktív, humánerıforrás fejlesztı munkaerı-piaci programokat
a helyi foglalkoztatás igényeivel. Fıként olyan területen jelentek meg ezek a
foglalkoztató programok, ahol a lokális miliı – falu- és városfejlesztés,
környezetvédelem, sport és kulturális szolgáltatások – és a társadalmi
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közérzet javulását szolgálhatták. Egyéb célok megvalósulását is elısegítették, így támogatást nyújtottak vállalkozás alapításához, védett munkahelyeket teremtettek a halmozottan hátrányos helyzető, a munkaerı-piacról
végképp kiszorultak számára, valamint munkaerı-közvetítı funkcióval is
rendelkeztek (Wilthangen, 2004, NAP,2003).
A második munkaerıpiac rendezıelve a tevékenységek közérdekősége,
ennek megfelelıen mind a kormányzati, mind a for- és nonprofit szféra részt
vesz a mőködtetésében. A szervezetek által biztosított munkahelyek létrehozásának, fenntartásának finanszírozásába az államháztartás mindazon szereplıit bevonják, akiknek az így megvalósuló foglalkoztatásból, illetve munkanélküliség-csökkenésbıl haszna származik.
A tevékenységek támogathatóságát elsısorban a munkaerı-piaci szereplık
regionális, illetve helyi szintő megállapodásai rögzítik. A decentralizált
szabályozás lehetıvé teszi, hogy a szektor a jelentkezı kihívásokra képes
legyen régió-specifikus, hatékony válaszokat adni. A támogatások általában
hosszabb, 3-5 éves periódusra érvényesek.
A második munkaerıpiac nagy elırelépés a passzív segélyezı rendszerek
irányából az aktív foglalkoztatás-bıvítı megoldások felé, ám alapvetıen
még mindig a folyamatos szubvencióra épül – központi költségvetés, helyi
források – így nem ez a megközelítés jutott döntı szerephez a foglalkoztatási
stratégiában.
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4.3. A regionális egyenlıtlenségek és a foglalkoztatás kapcsolata az
Európai Unióban
A regionális egyenlıtlenségek Európában több évtizedes jelenségek, melyek
fıként a gazdasági szerkezetátalakulással és az erre adott foglalkoztatási
válaszokkal hozhatók összefüggésbe. Vannak olyan régiók, térségek, melyek
alkalmazkodnak a szerkezeti átalakulások okozta kihívásokhoz és a prosperálás új lehetıségei nyílnak meg számukra, más régiók pedig nem képesek
kihasználni a változás elınyeit, sıt a már meglévı gazdasági kapacitásaik
leértékelıdnek, hátrányaik tartós tendenciává alakulnak. Az Európai Unió
támogatási elvei és formái melyek a gazdasági és társadalmi kohézió erısítését eredményezik lehetıséget nyújtanak az eltérı fejlettségő régiókban
megmutatkozó egyenlıtlenségek mérséklésére. Meghatározó a regionális
kohézió szerepe, s a támogatások fıként a NUTS 2 szintő régiók közötti
különbségek enyhítésére szolgálnak. A fejletlen régiók okozta területi egyenlıtlenségek gazdasági és társadalmi csapdák, menyek enyhítésére az Unió
jelentıs erıfeszítéseket tesz. Míg a legkevésbé prosperáló régiók többségében fokozottabb növekedés tapasztalható a 90’-es évek végétıl, a kiemelkedı teljesítményt mutató régiók is tovább növekedtek. Így ez idıszak folyamán mind a legkevésbé, mind a legjobban teljesítı régiók hozzájárulása a
teljes GDP-hez megemelkedett. Az Uniót tekintve a növekedés meglehetısen hektikusnak bizonyult. 2000-ben a GDP 4%-os növekedését jelentıs
visszaesés követte /2002-ben mindössze csak 1% volt/, de 2004 és 2005-ben
ez a mutató már 1,9, illetve 1,3 között változott (EC, Employment, 2006).

A lisszaboni stratégia egyik fı célja a versenyképesség és a foglalkoztatottság javítása, ami egyben a társadalom új szemlélető modelljének eszkö76

zévé alakult. A versenyképesség, a gazdasági növekedés és a munkahelyteremtés közötti kapcsolatok egyre meghatározóbbá váltak regionális szinten
is. A sikeres régiók, melyek általában sikeres országokban vannak egyre
versenyképesebbek, ami elıfeltétele a további növekedésnek és munkahelyteremtésnek, a kevésbé sikeresek fejlıdése pedig nem szokta meghaladni az
adott ország átlagos növekedési mutatóit.
Az Unió 268 NUTS 2 régiójából 78-ban az egy fıre jutó GDP nem érte el
az EU átlagának 75%-át, ebbıl 39-ben a GDP/fı az átlag 50%-a alatt volt
1995-ben. Csak a strukturális alapok jelentıs támogatásával tudott 9 régió
(két görög, négy spanyol, egy-egy ír, brit és német) kedvezı pozícióba kerülni. Különösen az agrárrégiók GDP mutatói voltak az EU átlag alatt, és az
ipari

régiók

(Észak-Spanyolországban,

Közép-Angliában,

Észak-

Olaszországban) növekedési rátái is csak mérsékelt elınyt jeleztek
(EC,2004).
A leszakadó régiók teljesítménye tovább javult 2004 és 2005 között, így
azon régiók száma, ahol a növekedés nem érte el az uniós átlag 75%-át tovább csökkent. Az EU lakosságának több mint egynegyede él olyan régióban
- mindez 64 régiót érint – ahol az egy fıre jutó GDP nem éri el az EU-átlag
75 %-át. Az új tagállamokban ez a teljes lakosság 90 %-át érinti, a kivételt
Prága, Bratislava, Budapest, Ciprus és Szlovénia régiói képzik. Az EU-15
esetében a lakosság mindössze 13 %-a érintett. Az EU-15-ön belül az alacsony bevétellel rendelkezı régiók földrajzilag Dél-Görögországban, Portugáliában, Dél-Spanyolországban és Dél Olaszországban, továbbá Németországnak az egyesítés utáni új tartományaiban helyezkednek el. 2007-ben a
tagállamok között jelentıs volt az eltérés a GDP/fı vonatkozásában, mivel
10%-al volt alacsonyabb az EU-27-ekben, mint az EU15-ökben. Egyes régiókban az egy fıre jutó GDP meghaladta az EU-25 átlagának 75 %-át, annak
ellenére, hogy az EU-15 viszonylatában nem érte el a 75 %-ot. Az EU lakos77

ságának hozzávetılegesen 31%-a él ilyen régiókban. A lakosság további 4
%-a él olyan régiókban, ahol a 2000-2006 közötti idıszakban az egy fıre
jutó GDP nem érte el az EU-15 átlagának 75 %-át, ugyanakkor még a bıvítés hatásainak hiánya következtében is meghaladták ezt a szintet.
Regionális dimenzióban a termelékenységi szintekben is jelentısek a különbségek; a termelékenység 15 régióban nem érte el az EU-átlag 25 %-át,
két régióban pedig még a 20%-ot sem. A regionális termelékenységi szint
növekedése az új tagországok régióira jellemzıbbek, a legjelentısebb
termelékenységi szintet felmutató régiókban a növekedés mértéke több mint
4%, ami köszönhetı a felgyorsult szerkezetváltásnak is. Vannak olyan
régiók (észak-olasz régiók, Katalónia, Navarra), ahol viszonylag alacsony
termelékenységi szint mellett a foglalkoztatásban fenntartható növekedés
valósul meg, de vannak olyanok is, fıként a késıbb csatlakozott országokban (lengyel régiók, balti országok), ahol a 6,0-6,6%-os munkatermelékenység csak alacsony foglalkoztatás-növekedéssel társul (EC,2007).

4.3.1. A szerkezetváltás és a regionális egyenlıtlenség kapcsolata

A munkaerı-piac regionális különbségei fıként a gazdasági szerkezetváltás
következményeiként jelentkeztek. Azokban a régiókban, ahol az agrárfoglalkoztatottak aránya magas volt, vagy a képzettségi struktúra és a felkínált
munkalehetıségek között nagy volt az eltérés éles feszültségek keletkeztek.
Ugyanakkor a sikeres régiókban sem mértek jelentıs aktivitási rátákat. A
gazdasági fejlettség viszonylag alacsony szintjén a 2004-ben csatlakozott
országok regionális teljesítıképességében tapasztalható különbségek nagyobbak voltak, mint a régi tagországok régióinak esetében, a legalacsonyabb teljesítıképességő és legfejletlenebb régiók közti különbségek az
elıbbi esetben 7-szeres, az utóbbiban pedig 4,5-szeres értéket mutattak. A
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kelet-közép-európai gazdaságok hasonló teljesítménye mellett régióik többsége az uniós teljesítıképesség átlagának felét sem érte el. A csatlakozott
tagországok jellegzetességei, hogy régióik többsége fıként agrárvidék és
nehézipari térség, melyek a regionális különbségek fokozódását idézték elı.
Azokban a régiókban, ahol a GDP/fı nem érte el az uniós átlag 40, illetve
50%-át jellemzıen mezıgazdaság és ipar orientáltak (fıként textil és ruházat
és feldolgozóipar, vagy a térségre jellemzı tradicionális iparágak) és egyben
a legalacsonyabb jövedelemtermelı képességgel rendelkeztek.
Az ipari régiókban (ahol a szektorban foglalkoztatottak aránya 38-43%)
vannak gyorsan növekvı régiók, ahol a csúcstechnológiát igénylı területek,
gépgyártás, elektronika a meghatározó. Az európai iparszerkezetre jellemzı
válságágazatok, mint a vas és acélgyártás, textilipar, melyekben a termelés
jellemzıen munka-intenzív formában valósul meg áttelepültek fıként a
tıkepiaci liberalizáció eredményeként oda, ahol a munkaerıköltség kisebb.
Ezek az alacsony fejlettségő régiók, ahol nagy létszámban rendelkezésre áll
alacsony bérét dolgozó munkaerı, mint a kelet- közép európai tagállamok
esetében Bulgária, Lengyelország, Litvánia, Románia régiói, de a régi tagországok közül Portugália vagy Olaszország északi régiói ahol a jelentıs textil
és-ruhaiparból adódóan szintén versenyben állnak az áttelepítés folyamataival. Ez, valamint a technikai fejlıdés Európát illetıen azt jelentette, hogy
csökkent a képzetlenebb munkaerı iránti kereslet, másrészt az ipari szektor ereje is meggyengült. Mutatják ezt a foglalkoztatás szektorális adatai,
mely szerint a foglalkoztatottság a mezıgazdaságban 2000 és 2005 között
11%-ra csökkent az feldolgozó iparban 5,8%-al, míg a szolgáltatás, különösen az üzleti szektor esetében ez az arány 23,6%-os emelkedést jelzett (EFI,
Restucturing, 2006). Jelentıs bıvülés várható az oktatás, egészségügy, szociális ellátás ágazataiban a foglalkoztatottság növelése révén. A legutóbb
csatlakozott tagországok is növekedési tartalékokkal rendelkeznek olyan
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szolgáltatásokban is, mint az elosztó kereskedelem, szállodai és éttermi láncolatok, közlekedés, szállítás, távközlés, személyi és közösségi szolgáltatások. Az ilyen ágazatok viszont a foglalkoztatottaktól magasabb képzettségi
szintet követelnek.
A rurális régiókban (az EU lakosságának 24%-a él itt), ahol relatíve magas
az agrárfoglalkozás, jelentıs a lakosság elvándorlása. A foglalkoztatottak
egy hatoda dolgozik mezı- és erdıgazdaságban, öthatoda más ágazatokban,
bár ezek az ágazatok is a mezıgazdasághoz kötıdnek (EC,2006).

4.3.2. A foglalkoztatottság regionális összetétele

A tagállamokban a foglalkoztatási arány jóval elmarad a lisszaboni stratégia által 2010-re kitőzött 70%-os (illetve 2005-re kitőzött 67%-os) céltól;
2003-ban átlagosan 62,9%-ot értek el az EU 25-ben, 2005-ben 63,3%-ot 3,7
százalékpontos elmaradást produkálva. Az arány csupán négy tagállamban –
Dániában (75,9%), Svédországban (72,3), Hollandiában (73,2%) és az Egyesült Királyságban (71,7), – éri el, illetve haladja meg a 70%-ot. Az EU25-ök
közül öt ország teljesítette a stockholmi köztes célokat, Ausztria (68,6%),
Cyprus (68,5%), Finnország (68,4%), Írország (67,6%) és Portugália
(67,5%). Mintegy 22 millió további munkahely megteremtésére lenne szükség a 70%-os célkitőzés megvalósítása érdekében. A célokat nem teljesítı
tagállamokban a foglalkoztatásnak 25%-os növekedést kellene mutatnia a
célarányhoz, ami 7 millió munkahely megteremtését jelenti.
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9. táblázat: Strukturális alapokból támogatott munkahelyteremtés a második
célkitőzés régióiban 2000-2006
Ország

Munkahely-teremtés
(ezer fı)
5.5

Munkanélküliek
száma (ezer fı)
16.8

Franciaország

200.0

787.5

Hollandia

75.0

64.5

Spanyolország

38.0

140.0

Svédország

25.5

48.9

Egyesült Királyság

106.5

359.2

Összesen

450.5

1416.9

Dánia

Forrás: Eurostat DG REGIO 2005

Az 1-es célkitőzés alá tartozó Wales régióban 40000 munkahely legtöbbjében inaktív munkavállalókat kezdtek el foglalkoztatni és nagy számban juttattak álláshoz hátrányos helyzető álláskeresıket. Franciaországban 2006-ra
200000 új munkahely jött létre, amelyekben 32%-ban nıket foglalkoztattak.
A második célkitőzés alá tartozó dán régiókban elsısorban alacsony képzettségő munkaerıt vettek fel. Németországban 2000 és 2005 között a kohéziós
és a strukturális alapokból 40000 mikro vállalkozást hoztak létre, melyeknek
a 85%-a az egész periódus alatt mőködött. Spanyolországban 377000 ember
részesült támogatásban önálló vállalkozóként, vagy a szociális gazdasági
tevékenység keretében. Skóciában 1575 vállalkozás létrehozását finanszírozták, melynek 50%-a maradt fenn. Különbözı programok hatásfoka eltérı
Ausztriában 143000 fı részesült egyéni támogatásban, közülük minden másodiknak sikerült elhelyezkedni. Ilyen sikeres támogatási programok voltak
Olaszországban és Belgiumban is. Spanyolországban már nem járt ilyen sikerrel a program, az állásban maradottak aránya 35-40 % volt. Emellett 2.5
millióan kaptak képzési támogatást mellyel foglalkozatási kilátásaik javultak. A hátrányos helyzető munkavállalók (alacsony iskolázottsággal rendel81

kezı fiatalok, fogyatékkal élık) mindössze 10-20%-ának sikerült elhelyezkednie. 18
10. táblázat: A 2000-2006-os kohéziós politika hatása a nemzeti GDP-re és
a foglalkoztatottságra 2006-ban
Ország

GDP növekedés
%
-

Foglalkoztatottság
növekedés
%
-

Foglalkoztatottság növekedés
ezer fı
-

Cseh Köztársaság

1.6

0.8

39.4

Észtország

1.8

1.3

7.9

Írország

0.9

0.7

12.9

Görögország

2.8

2.0

85.2

Spanyolország

1.0

0.7

133.5

Ciprus

0.1

0.1

0.4

Lettország

1.6

1.2

11.7

Litvánia

1.2

0.9

12.4

Magyarország

0.6

0.6

22.1

Málta

0.4

0.4

0.6

Lengyelország

0.5

0.4

50.3

Portugália

2.0

1.4

70.6

Románia

-

-

-

Szlovákia

0.7

0.5

11.3

Szlovénia

0.3

0.3

2.3

Németország

0.9

0.7

53.0

Olaszország

1.1

0.8

55.7

Bulgária

Összesen

569.3

Forrás: GEFRA, EMDS 2007

18

Az alfejezet adatainak forrása a Bizottság közleménye: Gyarapodó régiók, növekvı Európa. Negyedik Jelentés a gazdasági és társadalmi kohézióról, 2007
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6. ábra: Változás a foglalkoztatási rátában 2001 és 2005 között a NUTS2
régiókban (százalékpont)
Forrás:Eurostat regional yearbook 2007

Az EU-25 lakosságának mindössze egynegyede él olyan régiókban, ahol már
megvalósult a 70 %-os foglalkoztatási arány célkitőzése, ilyenek pl. a német,
osztrák és a cseh régiók, alacsony a foglalkoztatás a kelet-európai régiókban,
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különösen a nyugat- lengyel, kelet –szlovák,- román és- magyar területeken.
Így a 254 EU-régióból 200 továbbra is elmarad a kitőzött aránytól. A lakosság mintegy 15 %-a olyan régiókban él, ahol az arány nem éri el az 50 %-ot
sem. Ezek a régiók elsısorban az új tagállamokban, illetve Spanyolország,
Portugália és Olaszország déli részein találhatók.

Az egyes tagországok régiói között a foglalkoztatási arány jelentıs eltéréseket mutat. Bulgária, Spanyolország, Olaszország, Finnország és az Egyesült Királyság tudott felmutatni érdemleges csökkenést a foglalkoztatás területi szóródásában és ezt a NUTS 2-es régióik is tükrözik. Az EU-15 és 27ben 2000 és 2006 között a foglalkoztatásban nem volt számottevı növekedés, így Svédországban sem, sıt szinte valamennyi régiójában, ebben az
idıszakban csökkent a foglalkoztatás. Portugáliában, Alentejo és a szigeteken kívül szintén nem nıtt a foglalkoztatás. Viszont Spanyolország, Lettország és Litvánia szinte minden régiójában e téren kiemelkedı növekedés
mutatkozott ebben a periódusban.
A legkevésbé prosperáló régiókra jellemzı foglalkoztatási arány továbbra
is alacsony értékeket mutat. Az átlagot meghaladó foglalkoztatási arány
kevés olyan régióra jellemzı, amelyekben az egy fıre jutó GDP nem haladja
meg az átlag 75 %-át. A foglalkoztatási arány általában magasabb a prosperálóbb régiókban, annak ellenére, hogy néhány kimagasló jóléttel rendelkezı régióban továbbra is alacsony a foglalkoztatási arány (erre példa
Olaszország északi része).

A foglalkoztatás társadalmi szerkezetét vizsgálva fıként a hátrányos helyzet a meghatározó, így a nık, az idısek és a tartós munkanélküliek munkaerı-piaci helyzete a foglalkoztatáspolitika prioritásai közé tartozik.
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A nık foglakoztatásának aránya a tagországok felénél még a köztes stockholmi célokat sem éri el, bár arányában a tendencia javuló, de a NUTS2 régiók esetében fordított a helyzet, a régiók nagy része a köztes célokat túlhaladta.
Franciaország, Görögország, Olaszország, Spanyolország minden régiója
növekedést mutat a nıi foglalkoztatás terén a 2000-2006-os idıszakban. Hollandia, bár foglakoztatási rátájában csökkenést regisztrálhat e periódusban, a
nıi foglalkoztatási rátái Európában kiemelkedıek. Ez azt mutatja, hogy a
férfi munkaerıt nı helyettesíti a munkaerı-piacon.
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7. ábra: A nık foglalkoztatási rátája a NUTS-2 régiókban a 15-64 éves korosztály százalékában, 2005
Forrás: Eurostat regional yearbook 2007

Az idıskorúak (55-65 éves) foglalkoztatása, bár jelentıs emelkedést mutat 2006-ban az EU27-ben 43% volt a 2010-es 50%-hoz a növekedés üteme
nem elég. Az elmaradás 12 tagország esetében mutatható ki. Regionális met86

szetben magas az idısek foglalkoztatása az Egyesült Királyságban, Írországban és Portugáliában, és hektikus eltéréseket mutatnak Szlovákia és Románia
régiói.

8. ábra: Az idıskorú (55-64 éves) munkavállalók foglalkoztatási rátája a
NUTS-2 régiókban, 2000, %
Forrás:Eurostat regional yearbook 2007
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2005-ben a munkanélküliségi rátákat tekintve (EU átlag 9%) az Unióban
megfordult a negatív trend. A férfiak és a nık munkanélküliségi ráta különbsége 2000 és 2006 között 1,9 százalékpontról 1,4 százalékpontra csökkent. Nagy maradt az eltérés a tagországok között, így Írország 4,3%-os rátájával Lengyelország 17,7%-os rátája áll szemben. Jelentıs növekedés figyelhetı meg Portugáliában és Németországban, ahol különösen a fiatalok munkanélkülisége miatt a mutatók 3,6, illetve 3,4 százalékponttal emelkedtek. Ez
a tendencia megfigyelhetı volt a régiók több mint felében, kiemelkedıen
Lengyelország észak-keleti, Szlovénia és Németország keleti régióiban, de
nıtt a munkanélküliség a portugál és a svéd régiókban is. Viszont dél Spanyolország, dél Olaszország és a balti országok szinte mindegyik régiójában
ez a tendencia csökkenınek bizonyult.
A férfiak és a nık közötti eltérés munkanélküliség vonatkozásában tovább
szőkült 1,9 százalékpontról 1,4 százalékpontra. Ezen a téren kiemelkedı
régiók az olasz Kalabria, Szicília, ahol a csökkenés több mint 4 százalékpontos. Néhány spanyol régióban (Ceuta és Melilla), vagy görög régióban
(Voreio Aigaio és Ionia Nisia) a trend ellenkezı elıjelő. A hosszú távú
munkanélküliség az Unió tartós problémájának bizonyul. 2006-ban a
munkanélküliek 46%-a nem talált munkát egy éven túl. Arányuk rendkívül
magas Franciaország tengerparti területein, Szlovákia szinte minden régiójában, van ahol a tartós munkanélküliek aránya 70%.19

19

Az alfejezet adatainak forrása: Eurostat regional yearbook 2007.
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9. ábra: Munkanélküliségi ráta a NUTS 2 régiókban, 2005 (%)
Forrás: Eurostat regional yearbook 2007
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4.4. A foglalkoztatáspolitikát támogató transzferek
4.4.1. Az Európai Szociális Alap

Az Európai Szociális Alap (ESZA) 2000-tıl pénzügyi eszközként segítette
a foglalkoztatás támogatását, különösen az európai foglalkoztatási stratégiában megjelenı célkitőzéseket. Az ESZA-t az 1957. évi Római Szerzıdés
kezdeményezte, így a legrégibb közösségi eszközök közé tartozik. Célja változatlanul a foglalkoztatás növelése, az elhelyezkedés megkönnyítése, a
szakmai mobilitás elısegítése, a szerkezetváltáshoz való alkalmazkodás
támogatása, mindezt aktív foglalkoztatáspolitikai eszközökkel, különösen
szakmai képzésekkel, átképzésekkel segíti (Sarudi, 2003, EC,1978). Az
Amszterdami Szerzıdés az ESZA történelmében is új helyzetet hozott, mivel elsıdleges forrásává vált a foglalkoztatási stratégia megvalósításának. A
munkaerı-piacot tekintve öt fejlesztési területen jelenik meg:
•

aktív munkaerı-piaci politikák alkalmazása a munkanélküliség megelızésére,

•

a szociális integráció erısítése, a társadalmi beilleszkedés elısegítése,

•

az egész életen át tartó tanulás rendszereinek fejlesztése,

•

a munkaerı alkalmazkodóképességének és vállalkozó készségének fejlesztése,

•

a nık munkaerı-piaci helyzetének javítása (EC,2002).

Az ESZA finanszírozási keretének 60%-át képzési, átképzési programokra
fordítják, a vállalkozási tevékenységek támogatására a költségvetés 14%-a, a
munkavállalók technológiai felkészültségének támogatására 19%, fordítódik,
az esélyegyenlıség támogatására pedig 7%-a áll rendelkezésre.
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Az ESZA mellett az EQUAl 20 tölt még be sajátos foglalkoztatás-támogató
szerepet a foglalkoztatás erısítésében, mely fıként új módszerek és kísérleti projektek támogatásával, partnerségi és nemzetközi együttmőködési kapcsolatokkal sikeres módszerek és eljárások elterjesztését támogatja a foglalkoztatás növelése érdekében. Az EQUAL által támogatott területek is az
Európai Foglalkoztatási Stratégia irányvonalaira támaszkodnak, amely
egyfajta tematikusságot is biztosít.

Az EQUAL közösségi kezdeményezés támogatási területei:
1. pillér: Foglalkoztathatóság
A munkaerıpiac szempontjából hátrányos helyzető emberek munkaerıpiacra
való belépését vagy visszailleszkedését támogatja. Prioritásként kezelik a
rasszizmus és az idegengyőlölet leküzdését a munkaerıpiacon.
2. pillér: Vállalkozás
A vállalkozás beindításához és a munkahely-teremtési lehetıségek feltárásához és kihasználásához szükséges eszközöket biztosítják, valamint a szociális gazdaság (harmadik szektor) megerısítésével elsısorban a közösségi
szolgáltatások munkahelyi minıségét javítják.
3. pillér: Alkalmazkodóképesség
Az élethosszig tartó tanulás és a „befogadó” munkahelyi gyakorlatok támogatásával, a munkaerı-piaci diszkrimináció és egyenlıtlenségek szempontjából érintett emberek álláshoz jutását és munkában maradását segítik.
Ugyancsak támogatják a vállalatok és alkalmazottak strukturális változásokhoz való alkalmazkodási képességeik növelését, az információs technológiák
és más új technológiák használatával.
4. pillér: Nık és férfiak esélyegyenlısége

20

Az EQUAL közösségi kezdeményezés az új megoldások mőhelye a foglalkoztatás terén.
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A munka és a családi élet összehangolása révén, a munkaerıpiacot egy idıre
elhagyó nık és férfiak visszatérését segítik rugalmasabb és hatékonyabb
munkaszervezeti formák és támogató szolgáltatások kialakításával, egyúttal
elısegítve a nemek közötti munkaerı-piaci különbségek és a foglalkozási
szegregáció csökkentését. Hangsúlyos terület a menedék-kérık társadalmi és
munkaerı-piaci integrációjának elısegítése is. (Nagy, Tóth, 2004)

Képzési munkahelyteremtıi programokra a következı források álltak rendelkezésre:
1. célkitőzések alapján 2000-2006. között a humántıke fejlesztésre és foglalkoztatásra 4,5 milliárd euró jutott az elsı célkitőzéső régiókhoz, 19%-a az
új német tartományokba, 13%-a Görögországba, Portugáliába, Olaszországba, 28%-a Spanyolországba. Az elmaradt régiókban élı hátrányos helyzető
társadalmi csoportok munkaerı-piaci integritását szolgálta képzéssel, átképzéssel. Ezek fıleg fiatalok, nık és tartós munkanélküliek voltak. Ez a foglalkoztatás tekintetében Portugáliában 4%-os növekedést, Spanyolországban
3,8%-os növekedést, Görögországban 2,5%-os, valamint a dél-görögországi
régiókban 1-2%-os, a német tartományokban pedig 2,%-os növekedést jelentett.
2. célkitőzés: A 2000-2006-os idıszakban 3,1 milliárd euró jutott vidékfejlesztésre és képzési és átképzési célokra, melynek keretében 82 régió kapott
támogatást.
3. célkitőzés: 4,25 milliárd eurót fordítottak humánerıforrás fejlesztésre,
mely a strukturális alapok összköltségvetésének 12%, de nem jelentkeztek
regionális feltételek (EC,2004).
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11. táblázat: A strukturális alapok foglalkoztatáspolitikai kiadásai 2000 és
2006 között

Szociális integráció
Munkaerı-politika
Nık foglalkoztatását támogató intézkedések

1. célkitőzéshez tartozó területeken
4,2 milliárd euró
9,2 milliárd euró
1,7 milliárd euró

2. és 3. célkitőzéshez
tartozó területeken
6,5 milliárd euró
9 milliárd euró
2,3 milliárd euró

Forrás: Európai Bizottság (2004) A new partnership for cohesion convergence
competitiveness cooperation. Third report on economic and social cohesion

A regionális politika 2007 és 2013-as idıszakára vonatkozó célkitőzései,
amelyek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális
Alapból valamint a Kohéziós Alapból nyerik a finanszírozási szükségleteket, továbbra is a képzés, átképzés, a humántıkébe való befektetésre irányulnak.
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4.5. A foglalkoztatás kilátásai az ibériai országok gyakorlatában
Esettanulmány

A két ibériai ország Portugália és Spanyolország 1986-ban csatlakozott az
Európai Közösséghez. Fejlıdésük tanulságait sokszor szokták ajánlani Magyarország számára. Eseti példájuk a két ország foglalkoztatáspolitikájának
gyakorlatán és eredményeinek bemutatásán keresztül, szemléltetheti a fiskális állami intézkedések és az eredményes európai pénzügyi transzferek kedvezı munkaerı-piaci hatásait.
Az esettanulmány idıhorizontja a csatlakozásra való felkészüléstıl a kohéziós eredmények realizálásáig terjed.

A csatlakozást követı években Portugália az európai teljesítményt meghaladó, évi átlag 4,5%-os növekedést mutatott fel. A külföldi tıkebeáramlásnak köszönhetıen a munkanélküliség csökkent, évente átlag százhúszezer munkahelyet teremtettek. Európában sajátosnak bizonyult az a foglalkoztatáspolitika, mely a munkahelyek megtartására irányult akár bércsökkenés árán is. Az ország életében döntı változást hozott az EK-tagság,
melynek következtében erıteljessé vált a gazdasági és társadalmi átalakulás,ezt bizonyították a makrogazdasági adatok ,de a humán erıforrás minısége, szerkezete is. Spanyolországot a csatlakozást megelızıen magas
költségvetési deficit és magas munkanélküliség jellemezte a munkapiacok
erıteljes regulációja mellett. A késıbbi gazdasági növekedést elsısorban a
beáramló tıke nagyságrendje határozta meg , ami számos beruházást eredményezett, jövedelem-növekedéssel és fogyasztás élénküléssel együtt. A
stabillá váló makrogazdasági környezet, a növekedés extenzitása foglakoz94

tatás-bıvülést eredményezett, meredeken csökkentve a sokszor 20%-os
munkanélküliségi rátát.

4.5.1.Az ibériai országok foglalkoztatásának néhány jellemzı tényezıje
a csatlakozás elıtti idıszakban

Portugália földrajzi adottságából következıen fıként mezıgazdasági, halászati termékek elıállításával járult a GDP-ez, mintegy 8%-kal. A foglalkoztatás ipari és szolgáltató szektorai jellemzı volt a munka-intenzív termelés,
így a kvalifikálatlan munkaerı magas aránya.
Spanyolországban a mezıgazdaságban foglalkoztatottak aránya a ’80-as
évek közepéig 4-5%-os ütemben csökken, így a csatlakozást megelızı években szignifikánsan növelve a munkanélküliségi rátát. A nem mezıgazdasági
dolgozók száma is csökkent a csatlakozást megelızıen, bár kisebb mértékben, 18 %-kal, és fıként az építıiparban (43%). A szolgáltatási szektorban
dinamikusan nıtt a foglalkoztatottak száma kb. 6 % ponttal nı ebben az
idıszakban. (OECD,1986).

A spanyol foglalkoztatás demográfiai képe is jelentıs változást mutatott.
Nemcsak nıtt a 25-54 év közötti korcsoportok száma, de ezzel egy idıben
javult a középiskolai vagy fıiskolai végzettséggel rendelkezık aránya is. A
munkaerı-piacon az akkori európai trendeknek megfelelıen alacsony volt a
nık foglalkoztatása és magas a korai kivonulásuk. A fiatalkorúak foglalkoztatási rátája is csökkent közel 18%-al, ami a tanulási idıszak kitolódásának
vagy az oktatási rendszerben parkolásnak is köszönhetı. Az idısek foglalkoztatási rátájának csökkenésére a nyugdíjkorhatár leszállítása, és a
korkedvezményes nyugdíj aktív eszközként való megjelenése adhat magyarázatot (OECD, Spain, 1985/85).
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A portugál foglalkoztatást, a hasonlóságok mellett jelentıs eltérések jellemezték. Különösen a nık esetében voltak markánsabbak az eltérések. Arányuk az 1977-85 közötti idıszakban a 25-54 év közöttiek körében több mint
13 % ponttal nıtt, ami a rugalmasabb munkapiacnak köszönhetı (OECD,
1997).

4.5.2. A munkanélküliség alakulása a csatlakozás elıtt

Portugáliában a munkanélküliségi ráta bár több ütemben emelkedett, de jóval
kedvezıbb volt, mint a spanyol ráta és belesimult a közösségi átlagba az
1985-ös a 9%- os szintjével (OECD, Portugal, 1996). Spanyolországban a
20%-os munkanélküliség mellett további kedvezıtlen folyamatnak bizonyult
a tartós munkanélküliek számának emelkedése, amit mutat az a tény, hogy a
csatlakozás idıpontjában a két éven túl munkahely nélkül lévık aránya 22 és
35% között volt. Tartós munkanélküliség sújtotta a gazdaságilag elmaradott régiókban élı alacsony képzettségő és alacsony mobilitással rendelkezı társadalmi csoportokat. A szerkezetátalakítás következtében egész régiókat érintett a kialakult foglalkoztatási válság, amit tovább erısített a mezıgazdaságból a munkaerı elvándorlás felgyorsulása. Jelentıs állami erıfeszítések hatására növekedett a közszektor munkahelyteremtı képessége és a
szolgáltató szektor súlya is megerısödött, de nem tudta kiegyensúlyozni a
tömeges elbocsátásokat. Demográfiai összetevıként elmondható, hogy a
népesség növekedése a munkakínálat emelkedésével fokozta a munkanélküliség növekedését. Az foglakoztatás-politikai eszközök néhány sajátossága — a hosszú távú munkanélküli ellátás, a munkabérek megállapításának
gyakorlata, az állandó és ideiglenes szerzıdések - szintén hozzájárultak a
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foglalkoztatási nehézségekhez, annak egyenlıtlen eloszlásához a népességi
csoportokon belül. A feketegazdaság erısödésére utalnak azok az adatok,
melyek jelzik, hogy fıként a szezonális foglalkoztatásban érdekeltek munkanélküliként regisztrálva hajlandók munkát vállalni kedvezıtlen feltételek
mellett is (Zaldivar, Castells, 1992).

4.5.3. Foglalkoztatáspolitikai irányok és eszközök

A spanyol foglalkoztatási törvények folyamatos reformjai (a foglalkoztatottak védelme, elbocsátások, munkaszerzıdések szabályozása) a munkaerıpiac rugalmassá tételére helyezték a hangsúlyt, illetve a munkanélküliek
alkalmazásának elısegítésére, ösztönzésére. A legnagyobb változást a határozott idejő munkaszerzıdések felszabadítása eredményezte a csatlakozást megelızıen, bevezetve az ideiglenes szerzıdések széles skáláját, amelyek az állandó szerzıdésekkel szemben alacsonyabb végkielégítést jelentettek. Miután Spanyolország rendelkezett az egyik legszigorúbb foglalkoztatási törvénnyel Európában, a munkaerıpiac rugalmasabbá tétele elkerülhetetlen volt. Az intézkedés azonban dualizálta a munkaerıpiacot, egyrészt
az állandó szerzıdéssel rendelkezı munkavállalók védelmét fenntartotta,
másrészt az ideiglenes szerzıdéssel bíró munkavállalóknak kedvezıtlenebb
feltételeket nyújtott. A reform lazított a részmunkaidıs szerzıdések keretein, ezzel megengedve a munkaadóknak, hogy a társadalombiztosítási járulék csak a ledolgozott idıre vonatkozzon. A korlátozott idejő szerzıdésekre
(6 hónaptól 3 évig) vonatkozó szigorú elıírásokat eltörölték és csökkentették
a végkielégítések összegét. A vállalkozások, amelyek új termékek gyártására
álltak át nem voltak többé kötelesek kártérítést fizetni a határozott idejő
szerzıdések megszőntekor. Ennek következtében a határozott idejő munka97

szerzıdéssel rendelkezık száma elérte a fél millió fıt. Ezzel párhuzamosan
nıtt a részmunkaidısök száma is meghaladta a százezer fıt.
A korai nyugdíj bevezetésével lehetıvé tették a nyugdíjak folyósítását már
az 55. életévtıl, melynek mértéke megegyezett a normál öregségi nyugdíj
50-100%-ával. A fiatal munkanélküliek érdekében a munkaerı-piaci beilleszkedést segítı speciális programok, foglalkoztatási formák kialakítását
támogatták, valamint nagyobb hangsúlyt fektettek a tanoncrendszerre és a
képzı, átképzı programokra. A szakmával nem rendelkezık számára a tanoncszerzıdéseket kiterjesztették 20 éves korig. A magasabb iskolai végzettséggel rendelkezık számára a munkaerı-piaci képzéseket 3 éves idıtartamra módosították. Mindkét szerzıdéstípusnál a társadalombiztosítási járuléknak a munkáltatóra esı részét nagymértékben csökkentették, sıt néhány
esetben eltörölték, illetve közvetlen támogatást nyújtottak. Pénzügyi támogatás járt a diplomával nem rendelkezı 20-25 év közöttiek számára ha, a munkaerı-piaci integritás érdekében speciális képzéseken vettek részt.
Összességében kétszázezer fiatalt érintettek ezek az intézkedések.
A tartós munkanélküliek számára a közszférában történı alkalmazás elısegítése érdekében szubvencionálást alkalmaztak. A közintézmények közhasznú munkában olyan munkanélkülieket foglalkoztattak, akik továbbra is
munkanélküli ellátásban részesültek, így a munkáltatóknak csak a megfelelı
bérszintig kellett a kereseteket kiegészíteni.. A Nemzeti Munkaügyi Intézet
számottevıen növelte szerzıdéseit a közintézményekkel (fıképpen a regionális és helyi hivatalokkal), támogatva a korábban munkanélküli alkalmazottak bérét 40-75 % erejéig. Az ipari szerkezetváltás miatt munkanélkülivé
válók számára is bérszubvenciót alkalmaztak (Dolado, Serrano, Jimeno,
2001).
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4.5.4. Változások a foglalkoztatásban a csatlakozás után

Az uniós tagság által is megkövetelt gazdaságszerkezeti változtatásokhoz
az addigi tıke beáramlás mellett az uniós pénzügyi transzferek is hozzájárultak. Különösen az infrastruktúra terén gyarapodott a fizikai tıkeállomány
nagysága, de az információs technológiák terén is mérséklıdött a két ország
lemaradása. A GDP növekedését a keresleti tényezık – fogyasztás, felhalmozás, export – dinamizálódása is elınyösen befolyásolta.
A források sikeres hasznosítása azt eredményezte, hogy a spanyol és a portugál GDP a csatlakozás utáni években (1986–1990) jelentısen meghaladta
az unió GDP-jének növekedését. 1993 és 1995 között megfordult a trend, a
két ország nehezebben lábalt ki a recesszióból, mint általában a többi állam.
1996 és 1999 között ugyanakkor megint átlagon felüli növekedést produkáltak a déli tagok. A konjunktúra-ciklusok nagyobb amplitúdójúaknak bizonyultak az Unióhoz képest is, vagyis a pozitív és a negatív hatások erısebben érvényesültek.
Egy évtized alatt a szektorok gazdasági súlya folyamatosan változott. A mezıgazdaság súlya a GDP-n belül 8%-ról 5%-ra csökkent, ezzel szemben a
szolgáltatások aránya 52,1%-ról 58,5%-ra nıtt Portugáliában, míg Spanyolországban e mutatók 6,4%-ról 3,5%-ra, illetve 59,4%-ról 63,2%-ra módosultak (Artner, Éltetı, 1996).

A spanyol régiók gazdasági fejlettsége és termelési szerkezete az észak–
déli tengely mentén változik. Az ország északkeleti területe, illetve Madrid
és környékének fejlettségi szintje a 90-es évek közepén még élesen eltért a
déli és a középsı régióktól. A déli régiókban az átlagnál jóval magasabb volt
a munkanélküliség és alacsonyabb az egy fıre esı jövedelem, a mezıgazdaság kiemelkedı szerepet játszott (mediterrán növények, olívatermelés). Bár
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az egyes déli régiókban jelentıs volt a gazdasági növekedés (Andalúzia,
Murcia, Valencia Extremadura, Kasztilia-La-Mancha), de a nemzeti GDPhez csak 18%-kal járultak hozzá.
Az északi régiókra az iparosodottság volt a jellemzı, a mezıgazdasági
birtokok nem méret-gazdaságosak, így a megélhetés fıként az élelmiszerfeldolgozó iparból származott. A fejlett észak-keleti zóna (Madridot és a
Baleárokat is beleértve) a népesség mintegy felét és a GDP közel 60%-át
adta. A több szempontból is kiemelkedı Katalónia. Ez a régió járult mindig
is a legnagyobb mértékben (20%-kal) a nemzeti GDP-hez, felülmúlva mind
a spanyol mind az uniós átlagot. Iparszerkezete, földrajzi elınye, fejlett infrastruktúrája a közlekedés, telekommunikáció, és a pénzügyi szektorokban
valamint a képzett munkaerı és a nyitott piacok megnövelték a térség versenyképességét és a foglalkoztatottságot, mely elsısorban a munkatermelékenység javulásával bıvült. A foglalkoztatottak 60%-a a szolgáltató szférában dolgozott.

Portugáliában az ipari termelés fıként két nagyvárosra, Lisszabonra és
Portóra koncentrálódott. A magas hozzáadott értéket képviselı iparágakban
a kvalifikált munkaerı aránya jelentıs volt, és ugyancsak meghatározó foglalkoztatónak bizonyult a tercier szektor. A munka-intenzív iparágak, melyek inkább az északi országrészben mőködtek tradicionálisan, szintén növelték a foglalkoztatottak arányát a 90-es évek közepéig (26%). (Éltetı,1997).
A portugál iparban 5 év folyamatos csökkenés után (évi átlagos 0,2%-os és
1,2%-os) 2001-ben megindult a 0,8%-os regisztrált növekedés. Az építıiparban, a közszférában 1998 és 2001 között a foglalkoztatás kifejezetten dinamikusan nıtt évente átlagosan 3,8 és 3,3%-kal.
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A tercier szektor pozíciója változatlanul erıs maradt, 2001-re a szolgáltatásban dolgozók aránya 51%-ra ugrott a teljes foglalkoztatott populáción belül.
Az EU átlagához viszonyítva a szolgáltatásokon belül néhány alszektorban
változatlanul alacsony maradt a foglalkoztatás.
Ezek a szektorok: az egészségügyi és szociális szolgáltatások, a közlekedés
és a vállalkozásokat kiszolgáló szolgáltatások (például üzleti tanácsadás),
amelyekben még jelentıs kihasználatlan foglalkoztatási potenciál ígérkezett,
elsısorban a magasan kvalifikált munkaerı számára (OECD, Portugal,
1996).

Spanyolországban és Portugáliában a tercier szektor foglalkoztatási rátája
hasonlóan emelkedett, mint a többi európai tagországé. Az iparban és a szolgáltatásban jelentkezı munkaerı kereslet bázisa változatlanul a mezıgazdaságból pótlódott, ahol a foglalkoztatási arány az EU-átlagnál még mindig
magasabb volt (OECD, Portugal, 1998). A foglalkoztatási szerkezet átalakulásának egyik nagy vesztesévé az ipari ágazatok váltak (kivéve az építıipart), melyek sem termelékenységben, sem foglalkoztatás növelésben nem
tudtak profitálni az expanzióból.(Scobie, Romero, Cadierno, Calvo, Lorenzo,
Guneratne, 1998).
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12. táblázat: A foglalkoztatási szerkezet aránya (%) az Uniós tagországokban 1996-ban
Ország
Belgium

Mezıgazdaság Ipar-és építıipar Szolgáltatások
2.7
27.6
69.6

Dánia
Németország
Görögország

3.9
2.9
20.3

26.4
35.6
22.9

69.7
61.8
56.8

Spanyolország
Franciaország
Írország

8.6
4.8
11.3

29.4
26.5
27.3

62.0
68.6
61.4

Olaszország
Luxemburg
Hollandia
Ausztria

6.7
2.4
3.8
7.4

32.2
23.0
22.9
30.3

61.1
74.5
73.3
62.3

Portugália
Finnország
Svédország

12.7
7.9
3.3

32.9
27.1
25.9

54.5
65.0
70.9

Egyesült Királyság
EU átlag

2.0
5.1

27.5
29.8

70.6
65.1

Forrás: Employment in Europe 1997

Spanyolországban a csatlakozást követıen ugrásszerően megnıtt a nık foglalkoztatási aránya, 2000-ig évi 0,5 -1 százalékponttal, így elmondható,
hogy a nıi foglakoztatás a gazdasági fellendülés idıszakában meghatározó
tényezıjévé vált a spanyol munkaerı-piac fejlıdésének. Magyarázható ez a
tény a szolgáltatások szakma-szerkezetével, vagy a magasabb képzettséget
igénylı foglalkozások elnıiesedésével.
A férfiak foglalkoztatásában (16-24, valamint az 55 év felettiek esetében)
megfigyelhetı egy nagymértékő csökkenés a 90-es évek elsı felében, míg a
25-54 év közötti korosztály foglalkoztatási rátája nıtt. Ez a tendencia jellem102

zı az Unió munkaerı-piacaira is. Ugyancsak hasonló a fiatal munkavállalók
helyzete Spanyolországban (is), melynek legfıbb oka az oktatási, szakképzési rendszer kiszélesedésében keresendı. A foglalkoztatottság egyértelmő
növekedését a 25-54 évesek körében lehetett megfigyelni 1990-98 között,
még a gazdaság leszálló ágában is. Arányuk 68%-ról 74%-ra nıtt. Ez a jelentıs javulás fıként a középkorú nık foglalkoztatásában valósult meg
(Toharia,1997).

Portugáliában a foglalkoztatási ráta a csatlakozást követı években hektikusan alakult, stagnált majd az európai recesszió hatására jelentısen csökkent.
A javulás 1997-tıl indult el mind a férfi mind a nıi ráták esetében (OECD,
Portugal,1998).

4.5.5. A munkanélküliség alakulása
Portugáliában a munkanélküliségi adatok az európai átlaghoz közelítettek.
A csatlakozás kezdetén a munkanélküliségi ráta alacsonyabb volt, mint a
tagállamok mutatói, de a recessziós hullámok a trendet megfordították. Ha
viszont a szomszédos ibériai országgal vetjük össze, akkor szembetőnı a
különbség. Ennek okai az eltérı munkaerı-piaci jellemzıkben, annak
szerkezeti változásaiban figyelhetık meg (Jimeno, Canto, Cardoso,
Isquierdo, Rodrigues, 2001).
Portugáliában a bérpolitika a segélyezések rendszere munkahelykeresésre
ösztönöz. Az európai gyakorlatra kevésbé jellemzı bérrugalmasság aktívan
hatott a munka kínálatra. Portugáliában a-csatlakozást követı pozitív változásokhoz különösen a külföldi mőködı tıke beruházások növekedése járult hozzá. A ráta 7,8%-ról 4%-ra csökkent a 90-es évek elejére. Ezen idıszakban a férfiak körében a munkanélküliségi ráta közel a felére esett vissza,
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5,9%-ról 2,7%-ra, míg a nıknél 10,3%-ról 4,9%-ra csökkent. A hosszú távú
munkanélküliség (1 évnél hosszabb idejő) 53%-ról 32,6%-ra korrigálódott.
A fiatalkorúak munkanélküliségi rátája is csökkent (közel 8%-ot), ami a magas iskolai beiratkozásoknak tulajdonítható. Összességében azonban a fiatalkorúak rátája magas maradt, több mint kétszerese volt a munkanélküliségi
rátának 1997-ben. Hasonlóan magas volt a fiatal felnıtteké is, mivel a pályakezdık tartós hátrányokkal indultak a munkaerı-piacon (Éltetı,2001).
A munkanélküliség regionális metszetben is azonos tendenciát mutatott.
Kifejezetten nagyok voltak a különbségek a városok (Lisszabon, Poilo), a
partvidék és a vidéki régiók között (OECD, Portugal,1996).
A 90-es évek elsı felében a gazdasági aktivitás csökkenésében fontos szerepet játszott az a tény, hogy a transznacionális vállalatok befektetései elsısorban magas technológiát igénylı iparágakba, valamint szolgáltatásokba
realizálódtak , mindez pedig a foglalkoztatottság csökkenéssel ment végbe.
Európában viszonylag egyedi megoldásként a portugál vállalatok a munkabérek kifizetésének elhalasztásával védték a munkahelyeket a megszőnéstıl. A strukturális munkanélküliség sújtotta, fıként könnyőipari területek is
hozzájárultak Az 1990-2000 közötti idıszakban a munkanélküliségi ráta
4,6%-ról 7,2%-ra nıtt, a férfiak esetében a duplájára, míg a nıknél mindöszsze a negyedével. A fiatalkorúak csoportja érzékenyebben reagált a recesszióra, arányuk szembetőnıen megnıtt, 10%-ról 16%-ra.
A munkanélküliségi ráta1997-ben csökkenni kezdett, amely tendencia az
évtized végéig jellemezte a portugál munkanélküliséget (Jimeno, Canto,
Cardoso, Isquierdo, Rodrigues 2001).
Spanyolországban a csatlakozást követı évtizedben az EK átlagnál magasabb munkanélküliségi ráta állandósult. A konvergencia periódusban a
mutató kismértékben csökkent, 21%-ról 16,3%-ra. A gazdasági fellendülés,
valamint az 1994-es és 1997-es munkaerı piaci reformoknak köszönhetıen a
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ráta ismét csökkenni kezdett, eleinte kisebb mértékben, az évtized végére
felgyorsulva. A spanyol munkanélküliségre jellemzı a fiatalkorúak, a nık
és a tartósan munkanélküliek hagyományosan magas aránya. A férfi és
nıi munkanélküliségi ráta közötti különbség a csatlakozást megelızıen nem
volt számottevı (3-6 % közötti), a csatlakozást követıen viszont nagymértékben megnıtt. A fiatalkorúak munkanélküliségi rátája a kirívóan magas
55%-ról fokozatosan csökkent számos foglalkoztatáspolitikai eszköz hatásának köszönhetıen. A tanulási idıszak meghosszabbodása, a tanoncrendszer,
valamint az egyéb képzı programok sikeresen járultak hozzá a fiatalkorúak
munkaerı-piaci integritásához (OECD, Spain, 1998).
A magas spanyol munkanélküliségi ráta vizsgálatakor több tényezıt szükséges figyelembe venni, így:
1. a munkanélküliségi ráta alakulását befolyásolták a szerkezeti változások,
szigorú fiskális és monetáris politika, melyek feltételei voltak a csatlakozásnak, de hatott rá az európai térség recessziós periódusa is,
2. az EU tagállamokon belül Spanyolországban szigorodtak az elbocsátás
feltételei, nıttek az ezzel járó költségek is, amelyeknek összetevıi a magas végkielégítés és a hosszadalmas eljárások,
3.

a munkaerı földrajzi és szakmák közötti mobilitása elmaradt az EU tagországokétól,

4.

a 90-es évek közepéig csak egy állami munkaerı-közvetítı hivatal
(INEM) mőködhetett, aminek hatékonysága alacsony volt,

5.

magas szintet ért el az illegálisan foglalkoztatottak aránya, bár a feketegazdaság méretére vonatkozó becslések jelentıs eltérést mutattak.21

21

Az INEM felmérése 1999-ben arra a megállapításra jutott, hogy a munkanélküliek 6,3%-a
nem pontos adatokat közölt. Más becslések szerint a fekete- gazdaságban dolgozik a munkanélküliek 30%-a. A reális arányuk valahol a két adat között lehet.
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Következtetések:
1. A 90-es években a spanyol munkaerıpiac kínálati oldala megnıtt, melynek okai a demográfiai és gazdaságszerkezeti változások. A nık nagyobb
számú munkába állása megnövelte a munkaerıpiacon megjelenı munkavállalók létszámát. A munkaerıpiac szabályai értelmében a kereslet-kínálat
közötti egyensúlyra a bérek és a munkaerı nagysága van a legnagyobb hatással. Spanyolország esetében azonban a munkabérek nem csökkentek, éppen ellenkezıleg, növekedtek. Ez a növekedés folyamatos volt a szakszervezetek határozott követelései miatt.
2. Az OECD (1996,1998) elemzések rávilágítottak, hagy a reál- és nominális
bérek egyaránt érzéketlenek a munkanélküliség szintjére és elégtelenek voltak a betanításra és átképzésre létrehozott ösztönzök is abban az idıszakban,
amikor a foglalkoztatás szektorális váltásainak hatására az alacsonyan képzett munkaerı iránti kereslet erıteljes csökkenésbe kezdett.
4.5.6. Foglalkoztatáspolitikai szabályozások - a rugalmas biztonság térnyerése
Az 1980-as évek végéig Portugália rendelkezett a legszigorúbb foglalkoztatási törvénnyel Európában. Felismerve ennek a foglalkoztatottságra gyakorolt hátrányait, 1991-ben a méltányos elbocsátás feltételeit kiszélesítették a
munkaadók számára, megkönnyítve a munkaerı elbocsátást, valamint csökkentették a végkielégítések összegét. Bár e szabályozások a nemzetközi öszszehasonlításban még mindig szigorúnak számítottak, a korlátozó hatásukat
túlbecsülték. A vállalatok a rövid távú munkaszerzıdésekkel (általában 6
hónap) megkerülték a foglalkoztatási törvényeket, a kisvállalkozások pedig – amelyek más európai országokban meglévıknél sokkal kisebbek és
gyakoribbak a portugál gazdaságban – az adó és társadalombiztosítási törvé106

nyeket. A 90-es évek végéig az állandó munkaszerzıdéssel rendelkezı
alkalmazottak elbocsátási aránya megemelkedett, ami szintén arra utalt,
hogy a munkaerıpiac rugalmasabbá vált a reformoknak köszönhetıen.
1993 és 1998 között átalakult a foglalkoztatáspolitika aktív és passzív
eszköztárának aránya Portugáliában. Az új intézkedések szigorították a
passzív segélyek feltételeit. A jogosultság feltétele a munkanélkülivé válást
megelızı 2 évben 540 nap hozzájárulás volt a foglakoztatási alapokhoz
(Jimeno, Canto, Cardoso, 2001).

Az 1993-ban elfogadott Regionális Fejlesztési Terv már az uniós pénzügyi
transzferek alapvetı felhasználási területének az oktatást és képzést jelölte
meg, ezzel is a foglalkoztatási és termelési mutatók javítását kívánták
elérni.
A portugál állam kiadásai az aktív és passzív munkaerı-piaci intézkedésekre
nemzetközi összehasonlításban nem voltak magasak, az európai közép mezınyben foglaltak helyet. Az aktív munkaerı-piaci programokra fordított
kiadások nagy részét az Európai Szociális Alap finanszírozta, melyek fıként
szakképzési programokra irányultak, de változtattak a képzési és oktatási
szabályozáson is. Az 1996-ban megkötött rövid távú Szociális Paktum,
további szakmai átképzéssel kombinált és szubvencionált foglalkoztatási
programokat vezetett be, koncentráltan a munkanélküliekre, de a kisvállalkozások alkalmazottjai is kedvezményezettek voltak. A munkáltatók, a fıbb
szakszervezetek és a kormányzat részérıl aláírt egyezmény irányelveket határozott meg a nominál bérek növelésére, a foglalkoztatást érintı szabályozásokra, az adózásra, valamint a társadalombiztosításra vonatkozólag, törekedve a szociális konszenzusra, megnövelve a szociális partnerek szerepét a
regionális politikában és a források elosztásában. A rövid távú egyezmény a
heti munkaidıt 40 órára csökkentette, valamint a rugalmasabb munkaidı107

alkalmazásával az atipikus foglalkoztatási formákat is támogatta (Éltetı,2001).

Az intézkedések nyomán a következı eredmények születtek:

Felgyorsult a foglalkoztatás növekedése minden korcsoportban, a teljes
foglalkoztatottság pedig évrıl évre 1,5 százalékot meghaladó ütemben bıvült. A növekedés továbbra is magasabb volt a nık (1,8%), mint a férfiak
(1,4%) esetében. A többi korosztállyal ellentétben, a fiatalok foglalkoztatottsága csökkent 0,7%-kal ami részint a fiatal nık foglalkoztatottságában bekövetkezı negatív változásnak (-1,1%) a következménye. A portugál foglalkoztatottsági adatok a 15-64 éves korosztályt tekintve továbbra is jobbak
voltak az EU átlagánál.

Az ideiglenes foglalkoztatást Spanyolországban 1981-ben vezették be,
melynek alkalmazását szigorú szabályokhoz kötötték. 1984-ben a merev
munkaerıpiac rugalmasabbá tétele érdekében feloldották a korlátozó tényezıket. E reformnak köszönhetıen az ideiglenes munkaszerzıdéssel
alkalmazott munkavállalók száma gyorsan nıtt, arányuk a foglalkoztatottak körében 1990 óta folyamatosan 30 % felett van, bár számuk az 1996-ban
meghozott munkaerı piaci reformok ellenére jelentısen nem változott. Ennek köszönhetıen a spanyol munkaerıpiacot egyfajta kettısség jellemzi,
ahol a határozatlan idejő munkaszerzıdéssel rendelkezı munkavállalók
nagyfokú védelmet élveznek az ideiglenesen foglalkoztatottakkal ellentétben, akik között nagy a fluktuáció és a bérek is alacsonyabbak (Dolado,
Serrano, Jimeno, 2001).
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A határozott idejő állások tették ki a teljes foglalkoztatásban bekövetkezett növekedésnek több mint a felét, a szabályozók liberalizációjának köszönhetıen, míg a teljes munkaidıben dolgozókat viszonylag szigorú szabályozás védte.

Portugáliában 2000-ben a férfiak és nık esetében egyaránt 10% felett volt a
határozott idıre szóló munkaszerzıdések növekedésének üteme. Ezzel az
ilyen állások aránya meghaladta a 20%-ot, így Portugália Spanyolországot
követve, a második helyen állt az uniós országok között.
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13. táblázat Az atipikus foglalkoztatási arányok az Unió tagországaiban
1985-1995 között
Ország

Részmunkaidısök

Önfoglalkoztatásúak

Meghatározott
idejő szerzıdés

százalékos aránya a foglalkoztatottak között
1985
1996
1985
1996
1985
Belgium
Dánia
Németország
Görögország
Spanyolország
Franciaország
Írország
Olaszország
Luxemburg
Hollandia
Ausztria
Portugália
Finnország
Svédország
Egyesült Királyság
EU átlag

8.6
24.3
5.3
5.8
10.9
6.5
5.3
7.2
22.7
7.0
6.0
8.2
25.4
21.2
10.8

14.0
21.5
16.5
5.3
8.0
16.0
11.6
6.6
7.9
38.1
14.9
8.7
11.6
24.5
24.6
16.4

15.9
9.9
36.0
22.6
12.6
21.5
24.1
9.4
9.1
11.4
26.2
13.4
9.0
11.4
13.1

15.4
8.3
9.4
33.7
21.5
11.3
19.8
24.8
9.1
11.2
14.4
26.8
15.1
11.7
12.6
15.0

6.9
12.3
21.1
15.6
4.7
7.2
4.8
4.7
7.5
n.a.
14.4
10.5
11.9
7.0
9.0

1996
5.9
11.2
11.1
11.0
33.6
12.6
9.2
7.5
2.6
12.0
8.0
10.6
17.3
11.8
7.1
11.8

Forrás: Employment in Europe 1997

A határozott idejő állások zömét nem a pályakezdı fiatalok és az idısek
töltötték be, ez fıleg a 20-49 év közöttiekre volt jellemzı. Annak ellenére,
hogy a munkavállalók nem tekintették az idıszakos munkát vonzónak, és
számos más negatív jelenség is kísérte, a foglalkoztatás e formája mégis
megkönnyítette a nem-foglalkoztatottak munkába állását azáltal, hogy
megnövelték a munkáltatók hajlandóságát a ciklikus foglalkoztatás iránt.
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Az ideiglenes munkaszerzıdéseknek a foglalkoztatásra gyakorolt hatását a
következıkben lehet megfogalmazni:

Az ideiglenes szerzıdésekkel együtt járó alacsony elbocsátási költségek
megnövelik mind a munkaerı felvétel, mind az elbocsátás gyakoriságát.
Csökkenhet a munkanélküli idıszak hossza, ellensúlyozva a tartós munkanélküliség kialakulását. Ezt bizonyítja, hogy a csatlakozás és a recessziós
idıszak között a tartósan munkanélküliek aránya a munkanélküliségi rátán
belül 67%-ról 47%-ra mérséklıdött. E szerzıdéstípusra jellemzı a magas
munkaerı fluktuáció, ami csökkentette a munkahelyi át- és továbbképzésben
részesülık arányát, és nem hatott kedvezıen a termelékenységre sem. Ha az
ideiglenes munkaszerzıdéssel foglalkoztatottak fluktuációja nagyon magas,
akkor sem a munkaadóknak, sem a munkavállalóknak nem érdeke, hogy az
emberi tıkébe befektessen. A gyakorlat szerint a munkahelyi képzés valószínősége 22%-kal kisebb a határozott idejő munkaszerzıdéssel alkalmazott
munkavállalók körében. Bizonyítja az is, hogy amíg a 80-as évek végén a
foglalkoztatási ráta növekedett, amely jórészt a határozott idejő szerzıdések
elterjedésének volt köszönhetı, a termelékenység mindössze évi 1%-kal nıtt.
A magas fluktuáció érinti még a karrier-tervezést további bizonytalanságot
okozva, alacsony szinten tartva a munkaerı mobilitását, a regionális migrációt, ami például az 1980-as és 1990-es évek között a felére esett vissza. Hasonló tendencia figyelhetı meg a 90-es évek második felében is. A szakszervezetek a kollektív tárgyalásokon a határozatlan idejő szerzıdéssel rendelkezı munkavállalókat védték, akiknek elbocsátása költségesebb, bonyolultabb
a belsı szerkezetátalakítás során, így ezek terheit az ideiglenes szerzıdéssel
rendelkezı alkalmazottak viselték.
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A munkabérek között azonos feltételek mellett nem lehetne különbség, a
gyakorlatban azonban azt mutatta, hogy a munkáltatók az ideiglenes munkaszerzıdéssel rendelkezı munkavállalóikat kevesebb munkabérért alkalmazták. A férfi munkavállalók esetében a különbség 10-15 % körüli volt az állandó munkaszerzıdéssel rendelkezık javára, míg ez az arány a nıknél valamivel kevesebb, kb. 7% (Jimeno, 2002).
Az ideiglenes szerzıdések munkaerı-piacra kifejtett hatását a következıkben lehet összegezni:
•

a munkavállalók fluktuációs rátája megnıtt,

•

csökkent a tartós munkanélküliség,

•

csökkent a munkahelyi képzések száma, amely kihatott a termelékenységre,

•

csökkent a regionális migráció,

•

növekedett a munkabérek közötti egyenlıtlenség.

Spanyolországban a 1990 és 2000 között többek között két olyan munkaerı-piaci szabályozást vezettek be, amelyek célja az ugrásszerően megnıtt
határozott idejő munkaszerzıdések arányának csökkentése volt, melynek
elérése érdekében egy köztes, alacsonyabb elbocsátási költségekkel járó,
határozatlan idejő munkaszerzıdést preferáltak. A munkaerı-piaci változások szükségességét a többi tagállamhoz való konvergencia indokolta,mivel
a közösségi foglalkoztatáspolitika kezdetén Spanyolország rendelkezett a
legmerevebb munkaerıpiaccal. Az 1996-as reformcsomag új típusú ideiglenes munkaszerzıdéseket vezetett be, amely fıként a nıket és a fiatalkorúakat érintette. A reform másik intézkedése a vállalatok számára az elbocsátások feltételeinek megkönnyítése volt, valamint a részmunkaidıs al-

112

kalmazását támogatva eltörölték az addig érvényben lévı minimális munkaidıt (Cebrian, 2001).
A rugalmas munkavégzéses formák elterjesztésével a zsugorodó hagyományos munkahelyek helyébe lépı kevésbé védett, munkavállalói jogokkal
kevésbé rendelkezı foglalkoztatás visszaszorítását kívánták elısegíteni.
1998-ban a tartós munkanélküliség arányának csökkentése érdekében
újabb foglalkoztatási ösztönzıket hoztak létre a vállalatok számára. Ennek
értelmében azok a vállalkozások, amelyek ideiglenes munkaszerzıdéssel 45
év feletti mozgássérültet, vagy legalább egy éve állástalan egyént alkalmaztak, a foglalkoztatott után fizetendı társadalombiztosítási járulékot akár
75%-kal is csökkenthették. A szezonális munkavégzés támogatásával –
melynek alkalmazására elsısorban olyan gazdasági ágazatokban került sor,
ahol a munkaerıigény idıszakosan változik (vendéglátás, turizmus, mezıgazdaság) – a munkavállalók jogosultságot szereztek arra, hogy újraalkalmazzák ıket a következı szezonban is, ha már több szezonon keresztül alkalmazásban álltak. Ennek elısegítése érdekében a jogszabály e munkavégzést határozott idejő munkaviszonynak minısítette, ezzel lehetıvé téve,
hogy a munkavállalók kollektív tárgyalásokat kezdeményezhessenek újraalkalmazásuk feltételeirıl. A részmunkaidıs foglalkoztatástól a rugalmas
munkaszerzıdéses álláshelyek számának növekedését várták, mivel a munkaidı csökkentése nem vezetett jelentıs munkahelybıvüléshez.. A szabályozás értelmében a korábban teljes munkaidıben foglalkoztatottat félállásban
tovább alkalmazták (emellett résznyugdíjban is részesülhetett), a másik félállásra pedig egy munkanélkülit vettek fel. 1999-ben a két meghatározó spanyol szakszervezet (UGT és CCOO), a munkaadók szövetsége (CEOE), valamint a kormány megállapodtak a munkaerıpiac újabb reformjában. A
megállapodás fı célja, a stabil foglalkoztatás elérése és a kollektív tárgyalások folyamatának szabályozása volt. A megállapodás értelmében a határo113

zott idejő munkaszerzıdéssel rendelkezı alkalmazottaknak a foglalkoztatottakon belüli aránytalansága kiküszöbölhetıvé válhatott.
Az ideiglenes szerzıdésfajták alkalmazásának több mint 10 éve bebizonyította a munkaerıpiac összes résztvevıje számára, hogy e szerzıdések alkalmazásának következménye a létbizonytalanság, a tartós szociális kapcsolatok gyengülése a munkáltatók és az alkalmazottak között, valamint a humán
tıkeberuházások és a termelékenység csökkenése. A megállapodás elemezte
azokat a tényezıket is, mely a határozatlan munkaszerzıdéssel rendelkezı
alkalmazottak számára biztosított jogok (így a magas végkielégítések) hogyan korlátozták a munkaerıpiacra belépni szándékozó új munkavállalókat.

Az 1999-es munkaerı-piaci reform egyik legnagyobb újdonsága a csökkentett végkielégítést tartalmazó állandó jellegő munkaszerzıdés bevezetése volt. E szerzıdéstípus részben a munkaerıpiacon legveszélyeztetettebb
társadalmi csoportokra, a munkanélküliséggel leginkább sújtott fiatalkorúakra, nıkre, tartósan munkanélküliekre, illetve a 45 év feletti férfiakra koncentrálódott.
Az intézkedés bıvítette a méltányos elbocsátás kritériumait is, mely szintén
hozzájárult a határozott idejő munkaszerzıdések arányának csökkentéséhez,
mivel az elbocsátás esetén a végkielégítés összege minimum 20 nap, de maximum 12 hónapnak megfelelı munkabér volt. Az új szabályozás értelmében
méltányos volt az elbocsátás, amikor a vállalati, szervezeti reorganizációt
szolgálta. A határozatlan idejő munkaszerzıdések elterjedésének ösztönzésére a kormányzat csökkentette a munkáltatóknak a munkavállalók után fizetendı társadalombiztosítási járulék hányadát, amennyiben a munkaszerzıdés
állandó jellegőnek minısült. A legtöbb esetben a kedvezményt csak a szerzıdés elsı két évében lehetett igénybe venni, melynek mértéke a munkáltató
által fizetendı járulékok 40-60%-a volt. A kedvezmény azonban nem vonat114

kozott a 30-45 év közötti férfi munkavállalók csoportjára, kivéve a tartós
munkanélkülieket (Cebrian, 2001).

4.5.7. Az európai foglalkoztatási stratégia hatása – a helyi partnerek
szerepének erısödése, új eszközök megjelenése

A nemzeti munkaerı-piaci intézkedésekkel párhuzamosan regionális szinten is erısödtek a szociális partnerek közötti együttmőködések, melyeknek elsıdleges célja a foglalkoztatottság növelése érdekében a munkapiac
kiszélesítése, a kevésbé hatékony , hagyományos eszközök helyett , új komponensek bevezetése, valamint a munkaerı-piac rugalmassága érdekében a
már mőködı eszközök fejlesztése volt. A szociális partnerek közötti 1997es megállapodásnak az egyik sarkalatos kérdésévé vált a kollektív tárgyalások menetének egyszerősítése, mivel az ezek közötti koordinációk bonyolultnak és koordinálatlannak bizonyultak. Ennek értelmében a munkabértárgyalásoknak regionális, illetve vállalati szintjét határozták meg, alkalmazkodva a regionális és helyi munkaerı-piaci helyzethez, gazdasági,
területi és kulturális tradíciókhoz, valamint a vállalkozások sajátos pénzügyi
helyzetéhez. A helyi szintő megállapodások létrehoztak olyan regionális
programokat is, amelyek az egyes autonóm tartományok tevékenységeit figyelembe véve határoztak meg a támogatásokat, melynek prioritásai a következık voltak:
1. a munkahelyteremtésre irányuló intézkedések ösztönzése, elısegítve ez a
munkanélküliség arányának csökkentését és az aktivitási ráta növekedését és
a vállalkozói szellem megerısítését,
2. küzdelem a munkaerı-piaci hozzáférést gátló diszkrimináció minden formája ellen, a foglalkoztatott népesség körében meglévı egyenlıtlenségek
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csökkentése érdekében. A foglalkoztatottsági stabilitás növelése, a speciális
nehézségekkel együtt élık bevonása a munka világába,
3. a humánerıforrás értékelésének ösztönzése, megfelelı képzettség biztosítása, valamint a munkaerıpiac követelményeihez való alkalmazkodóképesség fokozása,
4. helyi fejlesztési kezdeményezések támogatása és ösztönzése.

Spanyolországban 1997-2000 között 1,5 millió munkahely jött létre, a munkaerı-piac nagyfokú rugalmasítása mellett. A 2005-ös nemzeti reformprogram két területet jelölt meg az európai foglalkoztatási célokkal összhangban, fıként azokon a területeken, ahol az európai átlag alatt maradtak a
mutatók.
1. A foglalkoztatás volumenében, bár történt növekedés: 2000-ben a ráta
56%, 2004-ben 61%, volt, de a stockholmi köztes célt sem érte el.
2. A széttöredezett munkaerı-piac egyik meghatározó tényezıjeként állandósult a határozott jellegő munkaszerzıdések túlsúlya (minden harmadik
munkavállaló rendelkezett ilyen típusú szerzıdéssel, ami, az uniós átlag kétszerese), bár a 2000-2005-ös periódusban, a privát szektorban e területen
szerény csökkenés következett be, 35,08%-ról 34,69%-ra, míg a közszektorban 20,37%-ról 22,86%-ra változott a mutató. Az ideiglenes szerzıdések
különösen az idényjellegő munkák esetében (turizmus, mezıgazdaság) váltak népszerőekké, mivel e szegmens idıszakosan munkát biztosít a hátrányos
helyzető társadalmi csoportoknak, így a pályakezdı fiataloknak, nıknek és
az alacsony képzettséggel rendelkezıknek.
Ebben az idıszakban kétfajta nyomás nehezedett az állami foglalkoztatáspolitikára. Egyrészt, a Maastrichti Szerzıdés, valamint a Növekedési és Stabilizációs Paktumban foglaltaknak eleget téve, limitálták a közszférában
alkalmazottak számát és az ide vonatkozó rendelkezések értelmében min116

den negyedik, nyugdíjazás miatt megüresedett álláshelyre lehetett csak állandó munkaszerzıdéssel rendelkezı alkalmazottat felvenni. Másodsorban, a
lisszaboni céloknak megfelelıen, a helyi önkormányzatok részére biztosított
uniós támogatását jórészt olyan aktív munkaerı-piaci programokra fordíthatták, amelyek révén a fiatalkorúak, nık, tartósan munkanélküliek és a
képzetlenek idıszakos foglalkoztatását támogatták.
A lisszaboni stratégia foglalkoztatási céljait követve a spanyol foglalkoztatáspolitika a 2000-2005-ös idıszakban a következı feladatokat tőzte ki:
•

a nık foglalkoztatási rátájának 57%-ra emelését,

•

az idıs (55-64évesek) munkavállalók foglalkoztatásának növelését,

•

a fiatal munkanélküliek rátájának 22.1%-ról az európai átlagra (18,6%)
csökkentését,

•

a szociális biztonság növelését,

•

a határozatlan idejő szerzıdések számának mérséklését,

•

a munkanélküliségi és ezen belül a tartós munkanélküliségi ráták csökkentését,

•

a foglalkoztatási szolgálatok tevékenységének javítását.

Ezeknek a céloknak az elérése érdekében a spanyol állam szociális párbeszédet kezdeményezett, társadalmi aktorokkal, szakmai, oktatási, munkaerıpiaci szervezetekkel, mely tevékenység a rugalmas biztonság garantálására
irányult.
2005-ben a spanyol gazdaság növekedése elérte az uniós átlag háromszorosát, a munkanélküliségi ráta 1979 óta 10% alatt maradt, és más makrogazdasági mutatók is konvergáltak.22

22

Az adatok forrása: Convergence and Emloyment. The Spanich National Reform Program
2005.htp//:www.pannonnovum.hu/cgi-bin/pannonnovum/dukator.cgi?parented=66&nyelv=
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14. táblázat: Konvergencia tényezık 2000-2004 között %

2000
2004
Különbség

Munkatermelékenység Foglalkoztatási
ráta
99.0
91.8
96.8
98.5
-2.2
+6.7

Demográfiai
faktor
102.4
102.8
+0.4

Forrás: INE. Eurostat and internal (OEP)

Spanyolországban az alacsony termelékenységi növekedést a foglalkoztatottság erıteljes bıvülése ellensúlyozta, ami nemcsak a GDP –re hatott katalizátorként, hanem addig a munkaerı- piacról kiszorultak számára vissza utat
kínált.

15. táblázat: Fıbb makrogazdasági mutatók 2004-ben, %
Megnevezés
Spanyolország
2004

EU-25 2004

Férfi

Munkanélküliségi ráták
%
8

Aktivitási
ráták %

15
11
8
10
9

57
69
77
62
70

Nı
Összesen
Férfi
Nı

Összesen
NPR (2010)

-

80

-

Foglalkoztatottsági
ráták %
74
48
61
71
56
63
66

Forrás: INE. Eurostat and internal (OEP) 2005

Portugália gazdasági növekedése 1998 és 2001 között 3%-os volt, majd a
recesszió következtében 2003-ban -1,1%-os csökkenés után a GDP egyenletesen emelkedett. A foglalkoztatásban viszont jelentıs változás nem történt a
konjunktúra dacára sem.2002-ben a ráta 68,7%, 2007-ben 67.6% volt.
Különösen jó eredményeket értek el az idısek továbbfoglalkoztatásában,
valamint reintegrációjuk terén. Az 55-64 évesek foglalkoztatottságának bıvü-
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lésé nyomán, 2006-ban rátájuk már 50%, de a másik kiemelt demográfiai
populáció, a nıi ráta is a 2002-es 61,7%-ról szerény emelkedést mutatva
61,9%-ot ért el, így Portugália a nık foglalkoztatottságát tekintve a
stockholmi köztes érték felett van.
A fiatal korcsoportok számára fejlesztették ki a foglalkoztatási személyi
tervet, melyet késıbb kiterjesztettek a regisztrált tartós munkanélküliekre is,
így egyénileg támogatva a képzettségnek megfelelı munkához jutást.
Minden 21 év alatti munkanélküli fiatalnak, aki nem végezte el kötelezı tanulmányait vagy nem fejezte be a középiskolát, képzési lehetıséget biztosítottak, 16 500 szakmai gyakorlat lehetıségét megteremtve.
Azoknak a munkaadóknak, akik fiatalokat, tartós munkanélkülieket
vagy fogyatékkal élıket szerzıdtettek, teljesen eltörölték, vagy csökkentették a társadalombiztosítási járulékot.
A késıi nyugdíjba vonulás céljából olyan rendszert állítottak fel, amelyben a
korán nyugdíjba vonulók kevesebb nyugdíjat kapnak, míg a 65 év felettiek
kedvezményezettjei a rendszernek.23
A foglalkoztatottság regionális szintjérıl változatlanul elmondható, hogy
belsı megosztottsággal küzd, azaz a tengerparti területek, valamint Lisszabon és környéke fejlettebbek, sıt a fejlıdés ezekre a területekre koncentrálódik, de a foglalkoztatási és munkanélküliségi mutatók alapján látható egyfajta kiegyenlítıdési tendencia is.

23

Az adatok forrása: Lisbon Strategy-Portugal Anew. National Action Program for Growth
and Jobs 2005-2008
htp//:www. pannonnovum.hu/cgi-bin/pannonnovum/dukator.cgi? parented=64&nyelv=
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16. táblázat: A foglalkoztatási és munkanélküliségi ráták 2001 és 2005 között Portugália NUTS 2 régióiban, %
Foglalkoztatási ráta %
Régiók/év

Munkanélküliségi ráta %

2001

2002

2003

2004

2005

2001

2002

2003

2004

2005

Északi

69.0

68.3

68.3

66.9

65.7

3.7

4.9

6.8

7.7

8.7

Középsı

72.0

73.0

72.7

72.0

71.8

2.8

3.1

3.6

4.3

4.5

Lisszabon
és VT.
Alentejo

68.8

67.6

67.0

67.0

67.3

5.1

6.8

8.1

7.6

8.0

64.0

64.8

65.0

66.7

67.1

6.9

7.5

8.2

8.8

8.5

Algarve

68.4

69.1

68.5

69.4

67.7

3.8

5.2

6.1

5.5

6.3

Azores

61.0

62.1

62.2

63.2

62.5

2.3

2.6.

2.9

3.4

4.3

Madeira

64.0

66.3

66.4

66.6

67.2

2.5

2.5

3.4

3.0

3.9

Teljes

68.9

68.7

68.0

67.8

67.6

4.0

5.0

6.3

6.7

7.2

Forrás: INE- Employment Survey 2006

Ha a képzettségi szinteket tekintve kellene összehasonlítani Portugáliát és
az Európai Uniós átlagot, a portugál foglalkoztatottsági ráta egy korcsoportot
kivéve minden esetben magasabb lenne az európai átlagnál. A legnagyobb
különbség pedig a legalacsonyabban képzett csoportokban látható. Bár nyilvánvaló fejlıdés történt ezen a területen, és a fiatalok iskolai részvétele ma
már jóval közelebb van az európai átlaghoz, jelentıs maradt azoknak az aránya, akik csak a kötelezı 9 évet végezték el.
A munkaerı-piaci képzések szerepe jelentısen megerısödött a 20002004-es periódusban, mivel a kvalifikált munkavállalók jelenléte bizonyíthatóan a gazdasági fejlıdés egyik meghatározó tényezıjévé vált. Portugália
növelni tudta a felnıtt populáció részvételét a felnıttoktatás képzési szerkezetében, bár még nem tudta elérni az EU átlagot (2004-ben 4,8% volt a
részvételi ráta, míg az uniós átlag ekkor 9,9%, a 2010-es célarány pedig
12,5%). A portugál oktatási rendszer tradicionálisan számos problémával
küzd, így magas a korai iskolaelhagyók aránya, átalakításra vár az iskola120

szerkezet, ingadozik az oktatás minısége, ezért 2005-ben Portugália több
forrást (5,81%) fordított az oktatásügyre, mint az EU25-ök (5,23%).
17. táblázat: A 25 -64 évesek részvétele a képzésekben, átképzésekben, Portugáliában, 1999-2004
Indikátorok
(statisztikai forrásból)

1999

2000

2001

2002

2003

2004

3.4

3.4

2.9

3.7

4.8

EUROSTAT- Munkaerı felmérés
25-64 évesek részvétele az
átképzésekben a Munkaerı
felmérés által vizsgált 4 hétben (%)
25-64 évesek részvétele legalább egy alkalommal formális non formális és informális
felnıttképzésben (%)

3.4

44.0

EUROSTAT-CVTS szakképzés
Munkavállalók részvétele a
szakképzésben (%)

17

DGEEP-DGEEP/MTSS szakmai képzések
Vállalkozások képzési programjai (%)

Részvétel a szakképzési
programokban ezer fı
Munkavállalók részvétele a
szakképzı programokban
(%)

17.1

16

18.7

596.9

551.6

636.1

18.6

7.5

19.6

Forrás: DGEEP-MTSS Survey to the Execution of Vocation Training Courses
EUROSTST-CVTS Labour Force Survey 2005

4.5.8. Az Európai Unió pénzügyi transzfereinek felhasználása a foglalkoztatásban

Az ibériai országok csatlakozása következtében a területi különbségek
olyan nagymértékben nıttek az Unión belül, hogy szükségessé vált a regionális támogatások átgondolása. Az 1988-as reform során már strukturáltab121

bá váltak a pénzügyi ráfordítások az uniós célok és a tagországi igények öszszefüggésében. Változatlanul a támogatások jelentıs részét az egyes munkanélküliségi szegmensekre , azaz a tartós munkanélküliség megfékezése,
valamint a fiatalok munkaerı-piaci lehetıségeinek kiszélesítésére fordították. Az Európai Tanács 1999-es berlini ülése után a strukturális alapok számára három célkitőzést határozott meg:

1. Támogatni kell azon régiók fejlıdését és átfogó strukturális szabályozását,
ahol az egy fıre esı GDP kisebb, mint az uniós átlag 75%-a. A pénzügyi
források biztosítója a Regionális Fejlesztési Alap (ERDF) és az Európai Szociális Alap (ESF) .

2. Támogatásban részesülnek azok a régiók is, ahol az ipari foglalkoztatottak
száma az uniós átlagot meghaladja ugyan, de a munkanélküliség tartósan
nagyobb. A pénzügyi alapokat szintén az ERDF és az ESF biztosítja.

3.Az ESF pénzügyi alapok révén prioritást kapott a munkáltatói rendszer, ha
szorgalmazta az oktatást, képzést, átképzést és továbbképzést, mint stratégiai dimenziót.

Portugália 2006-ig a közösségi források mintegy 10-15%át fordíthatta munkaerı-piaci programjaira, így elsısorban szakképzésre és humánerıforrás
fejlesztésre. Az oktatási programok, melynek jó része nyitott jellegő oktatástechnológiára épült a fiatalok tartós munkanélkülivé válását kísérelte megfékezni. A programok eredményeként ebben az idıszakban több, mint 80.000
új munkahely jött létre, a humán erıforrás fejlesztı képzések nyomán a fejlettebb iparágak munkaerı szükséglete is képzettebbé vált. A második támogatási ciklusban is az oktatás maradt a kiemelten támogatott terület mert a
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népesség közel fele alulképzett volt , munkaerı-piaci pozícióikat veszélyeztette az a tény, mely szerint a 90-es évek elején több, mint 70%-uk csupán
alapfokú végzettséggel rendelkezett (EC,2001,2007).
A források lehetıvé tették, hogy tovább fejlesszék az iskolahálózatot,hogy a
hagyományos rendszer mellett, új típusú, rugalmas, nyitott és az angolszász
oktatással is versenyképes felsıoktatást hozzanak létre, de közel négyszázezer ember számára biztosítottak továbbra is szakképzést és továbbképzést
is.
A támogatások elsı idıszakában Portugália konvergenciája 3%-al közelítette
meg az uniós átlag GDP , a második támogatási idıszakban már 5%-kal,
mely egyben negyedmillió új munkahelyet is eredményezett (EC,1994).

Spanyolország az Európai Unió költségvetésébıl 1989-1993 között, humánerıforrás fejlesztésre a juttatásoknak csupán 1,9%-át fordította. Az
1994-1999 közötti támogatási idıszakban ez a terület, különösen a foglalkoztathatóság koncepciójához igazodva jelentısen felértékelıdött és a támogatási arány az 1,9%-ról 27%-ra változott (Demendy, Éltetı, 2002).
A 2000- 2006 közötti harmadik támogatási idıszakban az emberi erıforrásokra fordított támogatások összege tovább nıtt, immár az összes pénzügyi
támogatás 28%-át fordították erre a célra, A spanyol kormányzat 364 millió
eurót fordított az iskolarendszerő oktatásra, a képzésre, átképzésekre viszont
1.077 millió eurót. A ráfordítások eredményeként növekedett az ország versenyképessége és konvergenciája.
Az adatok alapján megállapítható, hogy az emberi erıforrások támogatása
meghatározó nagyságrendet képviselt mindkét ország esetében. Ezen támogatásokkal olyan aktív munkaerı-piaci programokat finanszírozott az Európai Unió, amellyel növekedett a munkaerı iskolázottsága, szakmai képzettsége, ezáltal munkaerı-piaci integritása. Az infrastrukturális fejlesztésekkel
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együtt az emberi erıforrásokra fordított uniós támogatások meghatározó
módon járultak hozzá az ibériai országok növekedéséhez és a foglalkoztatottságuk javulásához.
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5. KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK
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Az 1990-es években, bár még nem volt közös politikai akarat és szándék,
hogy a foglalkoztatás ügye közös politikává váljék, de a konszenzus körvonalai a Delors féle fehér könyv megjelenésétıl már látszódtak, mivel a munkanélküliségi ráták (az egyes tagországokat, illetve az Unió átlagát tekintve)
magasak voltak, jóval magasabbak, mint az Egyesült Államok és Japán mutatói. Az európai vállalatok növekedésüket nem munkahelyteremtı beruházásokkal érték el, a 90-es évek recessziójára jórészt elbocsátásokkal reagáltak. A gazdasági növekedés lelassulása megfosztotta az egyes tagországok gazdaságpolitikáját azoktól az eszközöktıl is, amelyekkel még a ’80-as
évek második felében rendelkeztek. A recessziót követı élénkülés az európai
országok többségében nem hozta meg a kívánt javulást a munkanélküliség,
különösen a tartós munkanélküliség terén. Az okok a bérek magas szintjében és alacsony rugalmasságában, a munkaerı felvétel és elbocsátás
magas vállalati költségeiben, valamint a munkanélküli ellátás kiterjedt és
bıkező rendszerébıl adódóan az álláskeresık alacsony intenzitásában
rejlettek. Így nem véletlen, hogy a foglalkoztatáspolitika ezen belül a munkanélküliség kezelése az 1994-es essen-i csúcs egyik központi eleme volt.
Az itt megfogalmazott célok közül az egyik meghatározó szegmensnek a
szakképzés támogatása bizonyult, növekvı volumenő beruházásokkal. A
célcsoportok pedig fıként a pályakezdı fiatalok voltak, akiknek munkába
állását kellett elısegíteni. A hátrányos helyzetőek, tartós munkanélküliek
alacsony képzettséggel, alacsony tanulási képességgel és az idısebb korcsoportok, akiknek szaktudását kompatibilissé kellett tenni a munkaerı-piaci
alkalmazkodáshoz szintén rászorultak a támogatásra.
Az essen-i elveknek megfelelıen az aktív foglalkoztatáspolitika nagy részét, a GDP 0,5%-át a képzések feltételrendszerének javítására fordították. Figyelemre méltó, hogy felbukkan a finanszírozásban a késıbbi foglalkoztatási stratégia egyik meghatározó elgondolása, nevezetesen, hogy az
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oktatás- képzés költségei megosztott formában (a kormányzat, a vállalatok és az egyének között) jelenjenek meg.
Meghatározó koordinációs folyamatok (luxemburgi, cardiffi, kölni) eredményeként a ’90-es évek második felétıl többféle közös dialógus indult el, de
az egyik legjelentısebb elem, hogy az amsterdami szerzıdés új fejezettel
(Foglalkoztatás) bıvült, mely deklarálta a közösségi foglalkoztatáspolitika
kialakítását a tagországok számára a saját foglalkoztatáspolitikájukon keresztül. A szabályozottság alapján a Tanács minden évben elemezte a foglalkoztatási helyzetet, következtetéseket fogadott el és minısített többség alapján foglalkoztatási irányvonalakat hagyott jóvá, melyeket a tagországok
saját akcióterveikben figyelembe vettek és éves beszámolóikban nyilatkoztak ezek eredményeirıl. E folyamatban alakult ki a nyitott koordinációs mechanizmus, ami a tagországok legjobb gyakorlatán keresztül a következı év
irányvonalainak tervezését is jelentette. Az európai foglalkoztatási stratégia
egyik meghatározó üzenete a humánerıforrásba történı befektetés volt.
Az elsı cselekvési irány a foglalkoztathatóság javítása volt, de további célként több prioritás is megfogalmazódott, többek között, hogy a munkavállalók legyenek alkalmasak képzettségükben és képességeikben, hogy rugalmasan és adaptívan tudjanak reagálni a munkaerı-piac változásaira, kihívásaira.
Mindez az oktatás –képzés az egész életen át tartó tanulás ösztönzését jelentette és a keresleti tényezıkön keresztül a munkaerı-piac rugalmasságát is
elısegítette.
2000-ben az Európai Tanács lisszaboni csúcsértekezlete a versenyképesség
erısítésén és a tartós gazdasági növekedésen túl a teljes foglalkoztatást jelölte meg a társadalmi kohézió és a tudásalapú társadalom megvalósítása
mellett elérendı célként.
1997 és 2005 között számos új irányvonallal bıvült a stratégia, melyet 2003tól újrafogalmaztak, mivel a foglalkoztatás növekedése több tagországban
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lelassult illetve megállt és magas szinten stagnált a munkanélküliség. 2005tıl a folyamatot újraindították, a foglalkoztatási és a gazdaságpolitikai irányvonalak koherenciáját is kimunkálva. A stratégia azt a szemléletet képviselte, hogy a tagállamok nemzeti hatáskörben úgy alakítsák ki foglalkoztatáspolitikájukat, hogy:
•

védjék és növeljék a foglakoztatási szintet,

•

növeljék a munkaerı területi és szakmai mobilitását,

•

a képzettség növelésével a munkaerı folyamatosan tudjon alkalmazkodni
a gazdasági- társadalmi feltételekhez,

•

és az aktív munkaerı-piaci politika segítse elı a keresleti, valamint a
kínálati oldal egyensúlyát.

A végrehajtás során megfogalmazásra kerül a munka életciklus alapú
megközelítése a munka vonzóvá és kifizetıdıvé tétele az álláskeresık
számára, valamint a munkaerı-piaci igények összehangolásának javítása.

Az irányvonalak elsı generációjának üzenete elsısorban az aktív munkaerı-politika mindenhatósága volt, a késıbbi irányvonalaktól a gazdasági és
a szociális kohézió erısítését várták. A helyi foglalkoztatási egyenlıtlenségek mérséklésével pedig az elmaradott térségek szerkezetváltási erıfeszítéseit támogatták.

A 2005-ös stratégiai koncepció is elsısorban a foglalkoztatás növelését támogatta, ami a munkaerı-piac strukturális problémáit kezelendı intézkedéseket jelentett. A gondok változatlanok maradtak: alacsony a foglalkoztatási ráta különösen a képzetlenek, a hátrányos helyzetőek, a nık és az idı-
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sebb csoportok körében, jellemzı a térszerkezeti egyensúlytalanság
/elmaradott régiók/, valamint a szektorok között is alacsony a mobilitás.
A stratégia pozitív hatásaként, fıként 2006-tól számottevıen javult az Unió
foglalkoztatási teljesítménye, a munkaerı-piac strukturális jellemzıi. A
foglalkoztatáspolitikai és az átfogó gazdasági irányelvek koherenciája, melyekben makrogazdasági szempontok is integrálódtak, az Unió hosszú távú
céljait is eredményesebben szolgálta.
A stratégiában kevésbé, vagy csak késın került alkalmazásra (2005-ben jelent meg elıször) bérek átalakításának eszközrendszere, a strukturális mutatószámok sem reagáltak erre a problémára. A foglalkoztatás integrált tervezése, a javasolt reformok és a tagállami megvalósítás költségvonzatai pedig nem voltak kiegyensúlyozva a nemzeti költségvetésekben.

Az európai munkaerı-piacra jellemzı, több éves visszatekintésben is, a gazdaság

szerkezeti

válságai,

melyek

megnyilvánultak

bér-

rugalmatlanságban, alacsony foglalkoztatási rátában, magas arányt képviselı hosszú távú munkanélküliségben, alacsony mobilitással rendelkezı munkaerıben.
A lisszaboni folyamat eredményeként, fıként a gazdaságpolitikák újrastrukturálása nyomán, különbözı ország-csoportban eltérı módon megindult a
gazdasági növekedés és foglalkoztatás-bıvülés.
Az EU-ban 1996-tól 2006-ig terjedı idıszakban a valódi GDP növekedés
átlagban 2,4% volt, mely megfelelt az elızı évtized átlagos gazdasági növekedésének. A tapasztalható kedvezı tendenciák ellenére a lisszaboni stratégiában (2000.) kitőzött 3%-os növekedés csak nehezen teljesíthetı.
Az európai szinten megjelenı fejlıdés mögött jelentıs eltérések rejlenek az
egyes tagországok eredményeit illetıen, illetve az országokon belül a régiók
szintjén is. Az Unió bıvítése tovább árnyalta a foglalkoztatottság alakulását
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a migrációban megjelenı új tendenciák révén. A csatlakozott tagállamok bár
sikeresen zárkóztak fel az EU régebbi országaihoz, eltérı jellemzıket mutatnak fel a munkaerı-piacaikon. Teljesítményüket tovább növelte az a tény,
hogy az Unió néhány nagyobb gazdaságának eredményei szerényebbek.
Az elmúlt 10 évben a folyamatosan emelkedı foglalkoztatási ráta pozitív
irányban hatott a növekedésre (évenkénti 0,8% EU-15-ben és 0,5% EU25ben). A foglalkoztatási arány az EU15-ben 1994 és 2005 között 59,9%-ról
65.4%-re javult. Ez az eredmény a foglalkoztatáspolitikai eszközök hatékonyabb mőködésének eredményeként a csökkenı munkanélküliségnek köszönhetı.
Az Unió munkaerı-piaci teljesítménye növekedett, amit mutat az emelkedı foglalkoztatási ráta is, ugyanakkor nem kísérte a termelékenységi mutatók jelentısebb növekedése. A javulást az idısebb munkavállalók és a nık
nagyobb aktivitási potenciálja eredményezte, fıként a célzott foglalkoztatáspolitikai eszközök révén. A munkanélküliségi ráta 7,9%-ra csökkent 2006ra, de a 16 millió munkanélküli mutatja, hogy a lisszaboni cél még messze
van. Fıként strukturális okok miatt, nehezen változik pozitív irányba a hoszszú távú munkanélküliség, különösen a fiatalok és a nık körében. Az európai szinten megjelenı fejlıdés mögött jelentıs eltérések rejlenek az egyes
tagországok eredményeit illetıen, illetve az országokon belül régiók szintjén
is.
A foglalkoztatás egyik meghatározó eszközévé vált a rugalmas biztonság,
mely kifejezés két fontos tényezıre utal, így a munkaadó és a munkavállaló
szempontjából is lényeges munkaerı-piaci tényezıkre, valamint az alkalmazás és alkalmaztatás biztonságára.
A rugalmasság és a biztonság rövid múltra tekint vissza a közösségi politikában. Alapvetıen győjtıfogalom, melynek összetevıi többek között a munkaerı-piaci változásokra érzékenyen reagáló, a szokásostól eltérı foglalkoz130

tatási formák. Jellemzı viszont, hogy a foglalkoztatottak aránya ezen a területen 2004 óta nem vagy csak alig növekszik.
Például a szerzıdéses munkavállalás aránya – és hasonlóképpen a részfoglalkozásúaké – ágazatonként és országonként is jelentısen eltér. Vannak
olyan ágazatok, így az építıipar, a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátóipar
és egyéb közösségi és személyi szolgáltatások (kulturális, sport és rekreációs
tevékenységek), ahol minden ötödik foglalkoztatott szerzıdéses munkavállalóként dolgozik, ráadásul magas a fiatalok és a szakképzetlenek aránya, két
olyan csoporté, amelyet rendszerint a gazdasági visszaesés veszélyeztetettjeinek tekintenek. Így meghatározó tényezı marad az aktív munkaerı-piaci
politika és az élethosszig tartó tanulás, mint elv, és mint gyakorlat.
A rugalmas biztonságnak kiemelkedı szerepe van a jelentıs gazdaságszerkezeti változásoknál, ahol a foglalkoztatás, valamint a szociális ellátórendszer teljesítménye nem kielégítı. Itt fontos szempont a segélyezettek munkaerı-piaci integritásának támogatása.

Spanyolország és Portugália eseti példája megmutatta, hogy a felzárkózás
milyen feltételek mentén lehetséges. A két ország a csatlakozást megelızı
idıszakban már átalakította gazdasági szerkezetét, stabilizálta makrogazdasági környezetét, megteremtve a mőködı-tıke beáramlásának feltételeit. A
csatlakozást követıen látványos gazdasági fejlıdésen mentek keresztül, ami
fıként Spanyolországban foglalkoztatás bıvülésével is járt. A munkatermelékenység növekedésének köszönhetıen csökkent a munkanélküliség, melynek mértéke eltérı, fıként az országok munkaerı-piaci szabályozásának különbségei miatt. A munkaerı szektorális összetétele átalakult, a mezıgazdasági szférából az ipari, illetve a szolgáltatási szférába, valamint az alapanyag intenzív iparágból a munka intenzív iparágba, majd a technológiai
transzferek hatására a tıke-intenzív területek irányába változott. Az átalaku131

lás rövidtávon a munkanélküliségi ráta növekedésével járt, mint azt a spanyol példa is mutatta, azonban hosszútávon ez a szerkezetátalakítás kedvezıbb foglalkoztatottsági mutatókat eredményezett.
A spanyol példa tanulsága még, hogy a túlzottan merev foglalkoztatási
törvények a strukturális váltást, a növekedést gátolják, és céljukkal ellentétben a munkahelyek megszőnését sem tudják befolyásolni. A szigorú intézményi keret egy ideiglenes gazdasági sokk hatását konzerválhatja, amin
csak a munkaerı-piaci szabályozások rugalmassá tétele változtathat. A foglalkoztatáspolitikai eszközök azonban országonként változó hatást gyakorolnak a nemzeti és a helyi munkaerı- piacokra, nincs olyan szabályozó, ami
mindenhol megoldást jelentene a magas foglalkoztatási szint eléréséhez
szükséges munkaerı-piaci környezet létrehozásához. Például amíg az atipikus foglalkoztatási formák nagymértékben hozzájárultak Hollandiában a
munkanélküliségi ráta csökkenéséhez, addig Spanyolországban kisebb mértékben éreztették hatásukat. Az átalakulás terhét leginkább a fiatalok és a
nık viselik, illetve a mezıgazdaságban és az iparban dolgozó munkavállalók. A fiatalok nagyobb létszámban jelentek meg a felsıoktatásban, a munkahelyi szakképzésben és felnıttoktatásban, az elterjedı tanoncrendszerben s
ez kedvezıen hatott foglalkoztathatóságukra. A nık számára is megoldás
lehet az iskolázottság növelése, valamint az atipikus foglalkoztatási formák
szélesebb körő alkalmazása, így a részmunkaidıs munkavállalás vagy a távmunka. Az agráriumban és az iparban feleslegessé váló munkaerıt speciális
szakképzési, átképzési programokkal támogatták annak érdekében, hogy
minél gyorsabban tudjanak alkalmazkodni a szerkezetátalakításhoz, különösen a szolgáltatási szektorban. A két ibériai ország nagy hangsúlyt fektetett a
munkanélküliség leszorítására, a termelési tényezık fokozottabb kihasználására. A beruházások jelentıs részét az állami megrendeléseknek köszönhetıen az építıipar és az infrastrukturális beruházások tették ki, piaci feltételek
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mellett, de protekcionista intézkedésekkel, amelyek a munkaerıpiacokon is
lecsapódtak.
Portugália jelentısen felzárkózott a humán-infrastruktúra fejlesztésben,
mely révén mérsékelni tudta akár a nemzeti, akár a regionális egyenlıtlenségeket (trade off hatás mellett), és növekedett a termelékenység, melynek
azonban a foglalkoztatást serkentı, mobilitást erısítı hatása nem mindig
pozitív.24A rugalmatlan munkaerı-piaci helyzetnek, fıként Portugáliában
kulturális, társadalmi és földrajzi okai vannak és a flexibilitás irányába ható
foglalkoztatáspolitikai eszközök sokszor hatástalanok.

24

A foglalkoztatás növekedése azonos technológiai szint mellett a munkatermelékenység
csökkenését jelenti, viszont jelentıs szerkezeti változások által növekedı foglalkoztatást
termelékenység emelkedés kísér.
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6. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK
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1. Az európai közösségi foglalkoztatáspolitika alapvetı célja az 1997-es
megjelenése óta a foglalkoztatási arány növelése és a munkanélküliség csökkentése volt, s ezzel is javítva az Unió pozícióját a globális versenytérségben. A közösségi irányelvek és az eltérı költségvetési feltételekkel és közpolitikával rendelkezı tagországok lehetıségei inkonzisztensek voltak és az
együttmőködés un. jó gyakorlat elvét nem támogatták külsı ösztönzık.

2. Az európai foglalkoztatási stratégia finanszírozási feltételeinek hiánya,
nem motiválta a tagországokat, hogy nagyobb beruházásokkal fejlesszék az
oktatást, a munkaerı-piaci támogatásokat és a szociálpolitikát. Az adatok
elemzése azt bizonyítja, hogy az eltérı munkaerı-piacokkal és szociális kiadásokkal rendelkezı tagországok nem azonosíthatóak az eltérés feltételeinek megfelelıen, azaz kicsi ország alacsony szociális ráfordításokkal nem
jelent feltétlenül alacsony foglalkoztatást, vagy magas munkanélküliséget.

3. Bizonyítható az a tény, hogy az Unióban a termelésbıvülést fıként a termelékenység növekedése idézte elı, a munkaerı-felhasználás csak másodlagos tényezıvé vált, így a munka-intenzív termelés visszaszorult a technológia-transzferrel szemben, ami az átstrukturálódó gazdaságokban akár hosszú
távon is csökkentheti a felhasználható munkaerı mennyiségét. A tıkeintenzív ágazatok elıretörése, mely az európai gazdaságokban a versenyképesség egyik motorja, tartósan csökkentheti a foglalkoztatást.
Az emberi erıforrás-beruházások felértékelıdése, összekapcsolódva az atipikus foglalkoztatási formák elıretörésével számos bizonytalansági tényezıt
jelentenek a munkavállalók számára (motiválatlanság, kiszolgáltatottság,
belsı képzések hiánya, a munkafeltételek elégtelen szintje), de a munkaadók
is több negatív hatással számolhatnak (nagy fluktuáció, volumeningadozás,
munkaerıhiány).
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A közösségi foglalkoztatáspolitika hatására rugalmasabbá vált munkaerıpiac viszont a munkavállalók foglalkoztatási bizonytalanságát eredményezi.
A biztonság kérdését külsı feltételek alakítják, ami magas társadalombiztosítási költségekkel jár. A rugalmas biztonság egyik meghatározó elemét a részfoglalkoztatást nagyobb szervezetek alkalmazzák támogatások megszerzésével.
A részfoglalkoztatás foglalkoztatás növekedésre gyakorolt hatása, melyet az
európai gyakorlat is egyértelmőnek tekintett, nem bizonyítható, tekintve,
hogy magas részfoglalkoztatást alkalmazó tagországokban is lehet alacsonyabb foglalkoztatottság (Lengyelország) és magas foglalkoztatottság is párosulhat relatíve alacsony részfoglalkoztatottsággal (Szlovénia, Csehország).
Ugyanakkor tény, hogy jelentıs foglalkoztatottság bıvülés nem képzelhetı
el részfoglalkoztatottság nélkül, melynek 5% feletti arányával lehet csak az
unió- átlag feletti növekedését elérni.
A fejlett és fejletlen régiók viszonylatában az utóbbiaknak azzal a kihívással
kell szembenézniük, hogy olyan gazdaságszerkezettel rendelkeznek, ami
tartósítja versenyképtelenségüket, mivel alacsony költségő és alacsony munkabérő termelésre épültek. Ez érvényes a fejlett régiók tradicionális ágazataira is. Mivel az innovatív technológiát és munkaerıt alkalmazó szektorok a
hálózatosodó, innovatív térségekbe települnek, a hátrányokkal küzdı mikroés makrorégiók tartós foglalkoztatási nehézségei állandósulhatnak.
4. Az uniós foglalkoztatáspolitika orientáló szerepe mellett sem tudott közvetlen befolyást gyakorolni a tagállami foglalkoztatáspolitikákra, amit Spanyolország és Portugália eseti példája is bizonyít, nevezetesen hogy gazdasági és ezen belül munkaerı-piaci sikerüket nemcsak a kohéziós támogatások eredményezték, hanem a merev szabályozók és a rugalmatlan munkaerıpiac feloldására hozott fiskális erıfeszítések is.
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7. ÖSSZEFOGLALÁS
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A dolgozat célkitőzése az Európai Unió foglalkoztatáspolitikájában bekövetkezett strukturális változások, valamint ezek hatásának vizsgálata fıleg fejletlen régiók esetében, valamint esettanulmány keretében az egykor elmaradott két dél-európai tagország foglalkoztatási gyakorlatának, a munkaerıpiac modernizálására kialakított módszereinek elemzı bemutatása.
A dolgozat elsı fejezete az Európai Foglalkoztatási Stratégia elindításának
elızményeit, valamint a stratégia késıbbi fejlıdését tekinti át a jelentısebb
szakirodalmi források alapján. Fontosabb megállapítások:
Az Európai Foglalkoztatottsági Stratégia 1997-es bevezetése óta, amelyet a
2000-es Lisszaboni Stratégia is megerısített, a koordináció és önkéntes konvergencia folyamata indult el, felváltva ezzel a fentrıl lefelé történı harmonizációt és a merev EU-s szintő szabályozást; vagy még pontosabban, hogy
kiegészítsék azokkal a területekkel, amelyben az EU nem volt kompetens. A
stratégia egy újfajta kormányzási módot vezetett be: a koordináció nyílt
módszerét, így elmondható, hogy az európai döntési mechanizmusok egyre
nagyobb mértékben határozták meg a tagországi stratégiaalkotást. Jelentıs
feladatnak bizonyult összehangolni a nemzeti foglalkoztatáspolitikai gyakorlatokat és európai politikává egyesíteni. Az is kérdés vajon a stratégia önmagában elég hatékony és erıteljes volt-e, hogy munkaerı-piaci biztonságot,
jobb munkakörülményeket nyújtson, és hogy kölcsönös tanulási folyamatot
indukáljon. Az Uniót az elmúlt évtizedben a globális versenyben elszenvedett kudarcai, valamint a tartósan magas munkanélküliségi rátái újragondolásra késztették a versenyképes gazdaság, a növekedés és foglalkoztatás,
valamint a nyitott és rugalmas munkaerı-piac kérdéseiben.

A dolgozat következı fejezete az európai munkaerı-piac változásait elemzi
fıként a legfontosabb makro-ökonómiai mutatók alapján, de kitér a szerkezeti változások foglalkoztatásra gyakorolt hatásaira is. Az új eszközrendszer,
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mint a rugalmas biztonság, az aktív munkaerı-piaci politikák, a lifelong
learning és a helyi kezdeményezések nyomán kialakuló elvek és módszerek
reguláló szerepének vizsgálata is e fejezetben történik.
A foglalkoztatás regionális összefüggéseinek kutatása nyomán fıként az
egyenlıtlenségeket befolyásoló gazdasági- társadalmi tényezık feltárására a
fı prioritás, valamint a leszakadó régiók munkaerı-piacainak a foglalkoztatási stratégiához kapcsolódó értékelése.
A záró fejezet esettanulmány keretében nyújt áttekintést Spanyolország és
Portugália a csatlakozás elıtti és a csatlakozást követı foglalkoztatáspolitikájának gyakorlatáról, szemléltetve a kohéziós támogatások és az állami
erıfeszítések konvergáló hatásait.

Záró gondolatok:

A dolgozat természetesen nem elemezhette a gazdasági világválság foglalkoztatási következményeit, az új munkaerı-piaci folyamatokat, de néhány
következtetés a ma még hiányos adatokból megfogalmazható.
1. A reálgazdaságban jelentkezı válságjelenségek az Unió tagországai számára a gazdaságpolitika növekedésorientált, keresletélénkítı eszköztárát
állította elıtérbe. Ezek elsısorban olyan konjunktúrát segítı intézkedések
voltak, melyek elıször a bankrendszer megmentésére irányultak, majd a fiskális keresletösztönzésre. A negatív hatások kulminálódása háttérbe szorította a költségvetési hiány korlátait, és a kereslet visszaesésének elkerülése öszszehangolt gazdaságpolitikai eszközöket kényszerített ki a tagállami és
szupranacionális szinten is.
2. A visszaesés természetesen azt jelenti, hogy a foglalkoztatási szint emelése érdekében az elmúlt években már jelentıs fiskális erıfeszítéseket meghozó Unió újabb deficit elé néz, mivel az elkövetkezı idıszakban a foglalkoz139

tatottság jelen állapota nem fenntartható. Ennek elsıdlegesen strukturális
okai vannak. Azokban az ágazatokban, ahol túlfőtött kereslet volt a jellemzı
(autóipar, elektronika) a kapacitások leépítése elkerülhetetlennek tőnik, esetleg, majd a felbukkanó, új dinamikájú szektorok szívják fel a felesleges kapacitásokat.
3. Az európai vállalatok, akár nagy, akár közepesek jellemzıen nem azonnali
leépítéssel reagáltak, hanem a humánerıforrás gazdálkodásból ismert eszközöket használtak, mint a rövidített munkahét, kényszerszabadság, így is ırizve a képzett munkaerıt. Az állami konjunktúraélénkítés mellett a munkanélküliséget elkerülı szubvenciók váltak meghatározóvá. Sajnos a vállalati beruházások visszafogása a foglalkoztatást élénkítı terveket is csak kármentı
akciókká alakította.
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SUMMARY

This dissertation aims to examine the structural changes in the EU employment policy and its impacts mainly regarding undeveloped regions, and also,
to present and analyse two previously underdeveloped Southern European
member countries’ employment practices and labour market modernisation
techniques.
The first chapter of the dissertation reviews the antecedents, the launch and
the development of the European Employment Strategy (EES) based on the
most significant literature. Here are the most relevant statements:
Since the introduction of the EES in 1997, which was also confirmed by the
Lisbon Strategy in 2000, a process of coordination and voluntary convergence has started replacing the top-down harmonisation and the strict EU
regulations, more precisely, complementing them with the new issues in
which the EU lacked competences. The EES has introduced a new method of
governance, notably, the open method of coordination. Thus, European decision mechanisms have had a more and more determining role in strategy
forming in the member states. Harmonising the national employment policies and uniting them into a European policy have proved to be significant.
Also, the question arises, whether the strategy alone has been efficient and
strong enough to ensure better labour market security and working conditions as well as induce mutual learning. In the last decade the EU’s failures
in the global competition together with its high unemployment rates made
the EU rethink the issues of competitive economy, economic growth and
employment as well as those of the open and flexible labour market.
The next chapter of the dissertation focuses on the changes in the European
labour market, particularly on the basis of the main macroeconomic indicators, but it also discusses the effects of the structural changes on employ141

ment. In addition, this chapter examines the regulating rule of the new tools
and techniques, notably, flexible security, active labour market policies, lifelong learning, and methods emerging through local initiatives.
The main priority in researching the regional connections in employment is
to reveal socio-economic factors influencing inequality, and to evaluate the
labour markets of regions lagging behind with regards to the employment
strategy.
The last chapter of the dissertation, in the form of a case study, reviews the
employment policy of Spain and Portugal before and after their EU accession by demonstrating the converging effects of the cohesion subsidies and
state efforts.

Closing remarks:

The dissertation could not analyse the consequences of the global economic
crisis on employment and the new labour market procedures; however, some
conclusions can be drawn from the so far incomplete data.
1. The crisis phenomena emerging in real economy shed light on the importance of the growth-oriented and demand boosting means for the EU members. They are mainly stimulating measures that were initially aimed at saving the banking sector then at boosting fiscal demand. A culmination of the
negative effects has overshadowed the budget deficit constraints, and, in
order to avoid the drop in demand, aligned economic methods were enforced, both at member state and at supranational levels.
2. The downturn certainly means that the EU, having made serious fiscal
efforts in order to raise employment in recent years, will face more deficit, as
present employment conditions can no longer be sustained in the following
years. This is primarily due to structural reasons. In the branches with a
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buoyant demand, for example car and electronic industries, layoffs are inevitable; perhaps the emerging sectors with new dynamics will employ these
redundant capacities.
3. The European businesses, whether large or medium-sized, did not react
with immediate layoffs. Instead, they applied human resource management
techniques, such as shorter work week and involuntary day off; thus preserving qualified workforce In addition to boosting measures by the state, subventions for avoiding unemployment became significant. Sadly, reducing
business investments turned the plans originally aimed at employment stimulation into damage minimizing measures.
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