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2016-ban a járműgyártás korábbi lendületes növekedése megtört. Ezt részben magyarázza a 
néhány autógyár modellváltása, de a lefékeződés a feldolgozóipar egyéb területein is 
érzékelhető volt. Az idei első három hónap alapján lényegesen javult a helyzet. 
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A járműgyártás euróban számolt értékesítési árai 2007 és 2015 között folyamatosan, évente 
átlag 1 százalékkal csökkentek. 2016-ban az export és a belföldi értékesítés (amelynek döntő 
része beszállítás) euróban mért árindexe látványosan elnyílt. Az export árindexe 3,8 
százalékkal nőtt, míg a belföldi értékesítés árindexe 2,6 százalékkal csökkent. Nem kizárt, 
hogy az exportáló cégek a béremelkedés hatását ellentételezték az árrés emelésével. 
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A Magyarországon termelő, külföldi többségi tulajdonban lévő cégek körében igaz az 
összefüggés, hogy a hozzáérték szerint nagyobbak termelékenyebbek. Kétszer nagyobb 
cégek átlagosan 20 százalékkal termelékenyebbek, százszor nagyobb cégek több mint 
háromszor termelékenyebbek. (Az ábráról lehagytuk a 10 millió forint alatti hozzáadott 
értékű 5 darab céget.) 
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A magyar többségi tulajdonú járműipari cégek ugyanannyira termelékenyek, mint a 
hozzáadott érték szerint hozzájuk hasonló külföldi tulajdonú cégek, de 2 Mrd forint 
hozzáadott érték felett nincs magyar cég. Ebből az a narratíva következik, hogy nem a 
foglalkoztatotti létszám és a („rossz magyar”) termelékenység alapján határozódik meg a 
kibocsátás, hanem fordítva: (1) a megszerzett piac és a kapacitások mérete kölcsönösen 
meghatározza egymást (2) a kapacitást meghatározza a technológiát és (3) a technológia 
meghatározza a termelékenységet. Természetesen a kapacitások effektív méretére hatással 
van pl. a management színvonala is (ha például rossz management miatt a 10 gépből 2 
átlagosan mindig áll, mert alkatrész hiányzik, akkor az effektív kapacitás csak 8 gép), de ezzel 
néhány 10 százalékot lehet nyerni, vagy veszíteni. A cégek méretek között azonban 
tízszeres, sőt százszoros különbségek is vannak, ami már sokkal inkább beruházás kérdése. 
Mivel az aktuális kapacitások szintje jelentős részben korlátozza az aktuálisan 
megszerezhető piacok méretét, ezért a kapacitások és a megszerzett piacok párhuzamos 
bővítése a fejlődés lassú, de egyedüli fenntartható útja. 
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2015-ben a 2 Mrd forint hozzáadott érték feletti, tehát kizárólag külföldi többségi 
tulajdonban lévő cégek foglalkoztatták a létszám 77 százalékát, fizették a munkavállalói 
jövedelem 85 százalékát és állították elő a hozzáadott érték 92 százalékát. 
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A régióban a járműgyártók bérezési gyakorlatában kézenfekvő, viszonylag szoros 
összefüggés figyelhető meg: a termelékenyebbek jobban fizetnek. A magyar járműgyártás 
átlagosan termelékenyebb, mint a régió más országainak járműgyártása. 2015-ben 
Magyarországon az átlagos munkavállalói jövedelem 20 százalékkal elmaradt a 
termelékenység alapján elvárható szinttől 
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Az elmaradás elsősorban a TOP50 cégnél volt megfigyelhető. A kisebb cégek a 
termelékenységükhöz képest viszonylag jól fizettek. Részben a munkaerő-piaci nyomás, 
részben kormányzati intézkedések hatására azóta is tart a viszonylag gyors bérnövekedés, 
de ennek lehetnek komoly negatív következményei: a kisebb cégek (köztük nagy arányban 
éppen a magyar tulajdonú cégek) nem fogják bírni a béremelési versenyt, ami először 
versenyképességi, később foglalkoztatási problémákat okozhat. 
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A régió országaiban a feldolgozóipar nagyobb arányban foglalkoztat fizikai munkásokat, mint 
a fejlett iparú régi tagállamok feldolgozóipara. Az arány gyakorlatilag mindenhol lassan 
csökkenő. 
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Az Ipar 4.0 jelenleg elsősorban a bizonyos szakképzett munkások lecserélését jelenti kisebb 
számú, másmilyen képzettségű szakmunkásra („Nem kell 10 esztergályos, aki nagy 
kézügyességgel és hozzáértéssel elkészíti a 300 darab egyedi alkatrészt, hanem kell egy 
olyan,aki be tudja programozni azt a számítógépet, amely vezérli azt a számítógép-vezérelt 
esztergapadot, amelyik majd további emberi beavatkozás nélkül legyártja a 300 darab 
hajszál pontosan egyforma alkatrészt”) A szakmunkások létszáma ezért lassan csökken, a 
gépkezelők létszáma gyakorlatilag stagnál, a szakképzetlen munkások létszáma pedig akár 
növekedhet is, de ez utóbbi csak átmeneti jelenség. Hosszabb távon a robotizáció el fogja 
érni a szakképzettséget nem igénylő munkaköröket, amint olcsóbbá válnak azok a robotok, 
amelyekkel megéri majd helyettesíteni a legalacsonyabb bérű munkavállalókat is. 
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A szakmunkások körében hatalmas átrendeződési folyamatok zajlanak: Egyes foglalkozások 
iránt óriási a kereslet, míg mások stagnálnak, vagy éppen tűnnek el. 
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Az átrendeződés a relatív bérekben is megnyilvánul. Miközben a gépgyártás egészében a 
szakmunkások átlagos bérszintje alig 1 százalékkal nőtt meg a nemzetgazdasági átlaghoz 
képest, vannak foglalkozások, amelyek 2012-ben még azonos bérszintet jelentettek, 2015-re 
pedig 60 százalékos eltérés alakult ki közöttük. Más foglalkozáspárok esetében a 2012-ben 
még megfigyelhető két-háromszoros eltérés tűnt el alig három év alatt. A szokásos 
foglalkozás-kategóriák sokszor már nem is képesek megragadni a folyamatot, mivel a 
statisztikákban változatlan elnevezésű foglalkozások tényleges tartalma, az elvárt 
kompetenciák köre folyamatosan és gyorsan változik. 
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Kreáltunk egy mutatót, amely a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat által kiemelt foglalkozások 
nemzetgazdasági átlaghoz képest számított, relatív béreinek átrendeződését méri. Képlettel: 
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Ahol Q a relatív bérátrendeződés mértéke, 𝑤𝑗,𝑡 az n-féle kiemelt foglalkozás közül a j-dik 

foglalkozás bére a t időszakban, 𝑤𝑡 a nemzetgazdasági átlagbér, 𝑁𝑗pedig a j-dik 

foglalkozásba tartozók létszáma. 
A gépgyártáson kívül az átrendeződések mértéke a válság előtti és utáni 4 éves 
időszakokban nagyjából azonos volt. A gépgyártás mindkét időszak folyamán némileg 
felértékelődött, vagyis a gépgyártásban átlagosan gyorsabban nőttek a fizikai munkások 
bérei, mint más ágazatokban, viszont 2012-2015 között drámaian megnőtt a gépgyártáson 
belüli átrendeződések mértéke. Míg korábban a gépgyártás relatív béreinek átrendeződését 
csak 10 százalékban okozták a belső átrendeződések, addig az utóbbi években ez az arány 
már 2/3. 
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A nagy belső átrendeződéseket elsősorban a technológiai fejlődés hajtja. A szaktudás ezeken 
a területeken manapság gyorsan avul. Azok a munkavállalók fognak tudni megmaradni a 
piacon, azok iránt lesz kereslet, akik tanulmányaik lezárása után 10-20-30 évvel is lépést 
tudnak tartani a technológiai fejlődéssel.  
Nem lenne fenntartható modell, ha pl. a cégek mindig felvennék a frissen végzetteket, akik 
ismerik a legújabb technológiát, de továbbfejlődésre már nem képesek, ezért néhány év 
múlva, amikorra a tudásuk elavul, kiesnek a rendszerből és helyükre az akkor frissen 
végzettek kerülnek, akik szintén képtelenek a továbbfejlődésre, stb.  
A korábbi empirikus kutatások szerint (Varga-Kertesi) a 3 éves szakiskolák valójában nem 
adtak középfokú végzettséget, ami abból látszott, hogy a végzettjeik csak annyira voltak 
foglalkoztathatók, mint akiknek csak 8 általánosuk volt. Tavaly szeptember óta a szakiskolák 
már szakközépiskoláknak hívják (a korábbi szakközépiskolákat pedig szakgimnáziumoknak) 
és a három év után további két év tanulással érettségit is adhatnak. Az idő és a piac fogja 
eldönteni, hogy az új elnevezésű szakközépiskolák  immár valóban a középfokú 
végzettségnek megfelelő arányban foglalkoztatható munkavállalókat fognak-e kiküldeni a 
munkaerő-piacra. 
Immár közismert tény, hogy a magyar vállalkozások növekedésének legfőbb akadálya – saját 
bevallásuk szerint – a megfelelő munkaerő hiánya. Ezt a problémát most már a kormány is 
megértette, ezért lassan elkezdett visszavonulni a közfoglalkoztatásból. Ezzel kapcsolatban 
az Esély Labor Egyesület felhívta a figyelmet a Civilek a költségvetésről projektünk 
keretében, hogy alapvető érdekellentét van a vállalkozók és az önkormányzatok között, 
ugyanis mindketten a közmunkásoknak a viszonylag termelékenyebb részét szeretnék 
foglalkoztatni és a munkavégzésre csak nagyon korlátozottan alkalmas részt szeretnék 
meghagyni a másiknak. Nem kérdés, hogy a gazdaság egésze szempontjából az a jobbik 
kimenetel, ha mai közmunkások közül a termelékenyebbek a vállalkozásokhoz kerülnek, de 
ez önmagától nem fog megvalósul akkor, ha az állam csak annyit csinál, hogy csökkenti a 
közmunkára fordítható keretösszeget. Célzott állami intézkedésekre van szükség ahhoz, 
hogy a szelekció a megfelelő irányban történjék meg.  
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