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Balcsók Istv�n

Munkaer -piaci modellek 
�s a magyar valós�g

A munkaer piac tartósan megbomlo!  egyens�lya, a t�meges 
munkan�lkülis�g megjelen�se az �vek folyam�n gyakorlatilag 

minden magyar csal�dot �rinte!  valamilyen m�rt�kben, �s a fog-
lalkoztat�si probl�m�k hosszan tartó elh�zód�sa mia!  az aktu�lis 
munkaer -piaci helyze! el foglalkozó tanulm�nyok, �js�gcikkek, tu-
dós�t�sok stb. k�z�rdekl d�sre sz�m�thatnak.

A munkaer piac m"k�d�se vagy annak l�tv�nyos egyens�lyi za-
varai �ppen ez�rt mindig sz�les publicit�st kaptak, �s az �letsz�n-
vonalra gyakorolt igen komoly befoly�sa mia!  a foglalkoztato! s�gi 
szint n�vel�se, a munkan�lkülis�g cs�kkent�se valamennyi fejlesz-
t�si dokumentumban a legfontosabb priorit�sok k�z�!  szerepel. Le-
gyen szó a lok�lis t�rsadalmi-szoci�lis feszülts�gekr l, az orsz�gon 
belüli �s nemzetk�zi migr�cióról vagy a hum�n er forr�sok verseny-
k�pess�g�nek fokoz�s�ról, a foglalkoztato! s�gi �s munkan�lkülis�-
gi jellemz k minden bizonnyal hosszabb t�von sem kerülnek ki a 
k�zv�lem�ny �s a t�m�val b�rmilyen megk�zel�t�sben foglalkozó 
szakemberek �rdekl d�si k�r�b l.

A munkan�lkülis�g az Európai Unióban is komoly probl�m�-
kat okoz, �s ezek kezel�s�re sz�mos – r�szben a munkaer piac 
m"k�d�s�re vonatkozó elm�leteken nyugvó – gyakorlati megol-
d�si javaslatot dolgoztak ki, azonban �ltal�nosan alkalmazható, 
valóban eredm�nyes „gyógymód” a tapasztalatok szerint nem l�-
tezik. A munkaer piac (mint saj�tos k�zeg) struktur�lis �s egy�b 
saj�toss�gainak felt�rk�pez�se ennek ellen�re komoly m�rt�kben 
cs�kkentheti a fell�p  egyens�lyi zavarok negat�v hat�sait, ez�rt 
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a tapasztalatok �tv�tele, a magyarorsz�gi viszonyokkal való �sszevet�s minden-
k�ppen indokolt.

A tanulm�ny c�lja ennek megfelel en az eddig kidolgozo!  elm�leti vagy gyakor-
lati szempont� munkaer -piaci modellek r�vid ismertet�se, illetve azoknak a magyar-
orsz�gi (pontosabban �szak-tisz�nt�li) viszonyokra való alkalmazhatós�g�nak vizsg�-
lata, hangs�lyozva a magyar saj�toss�gokat. Ez utóbbi nemcsak az eddig megalkoto!  
modellek szemsz�g�b l �rtend , hanem a piaci folyamatok id ben �s t�rben megÞ gyel-
het , a nyugatitól alapvet en elt�r  alakul�s�t tekintve is.

A legfontosabb elm�leti modellek

Valamennyi modell k�zül a legr�gebben megjelent, �s az id k folyam�n szerte�gazóan 
sok ir�nyvonalra szakadt, de mindig a szabad versenyt el t�rbe helyez  �gyneveze!  
neoklasszikus felfog�s szerint a munkaer piac v�gs  soron egyens�lyi �llapotban van, 
mert a munkaer -kereslet, illetve -k�n�lat a lok�lis egyenl tlens�gek ellen�re a bels  
�nszab�lyozó, egyens�lyra t�rekv  mechanizmusok hat�s�ra makroszinten kiegyen-
l�t dik. A z�rt, �nm"k�d  rendszert tulajdonk�ppen a munkaer  �ra tartja egyens�ly-
ban, v�geredm�nyben teh�t a munkav�llalók �s a munk�ltatók elt�r  �rdekei (el bbi a 
b�reket, utóbbi a proÞ tot szeretn� maximaliz�lni) �sszess�g�ben egyfajta dinamikus 
egyens�lyt eredm�nyeznek.1

Ezek a modellek azonban szerkezet�t tekintve homog�nnek fogj�k fel a piacot, hol-
o!  az sem szerepl it, sem területi strukt�r�j�t tekintve nem egys�ges, hanem r�szpia-
cok, piaci szegmensek halmaza, �s a szegment�ció kiv�ltó okai a t�bbi piachoz k�pest 
saj�tosnak tekinthet k. A munkaer piacon egyszerre t�bbf�le szegment�ciós t�nyez  
is �rv�nyesül, ez�rt egy ado!  munkahely vagy munkav�llaló �ltal�ban nem kiz�rólag 
egyetlen szegmenshez tartozik, hanem kül�nb�z  dimenziók alapj�n egyszerre r�sze 
t�bb, egym�st is �tfed  r�szpiacnak. Ezek ugyanakkor elt�r  jellemz ik mia!  tartósan 
elkül�nülnek egym�stól, nem indul meg k�z�! ük gyors �s hat�kony kiegyenl�t d�s, 
vagyis a szakad�sos jelleg, illetve az er teljes tagolts�g (amely f k�nt a munkaer  hete-
rogenit�s�ra, az egyes k�pze! s�gi stb. csoportok tartós elkül�nül�s�re vezethet  visz-
sza) rendszeresen �jratermel dik.2

A munkaer piac m"k�d�s�t a dinamikus, �nfenntartó egyens�ly elv�re �p�t  neo-
klasszikus elm�le! el szembehelyezked  iskol�k k�zül az egyik legels  a Thornsten 
Veblen nev�vel f�mjelezhet , �gyneveze!  institucionalista ir�nyzat volt. Az elm�let ki-
dolgozói �s k�vet i a piac term�szetes egyens�ly�nak elv�t t�madt�k legink�bb, mivel 
v�lem�nyük szerint a munkaer piac nem szabad felt�telek k�z�!  m"k�dik. Az ezen a 
piacon zajló folyamatokat ugyanis alapvet en meghat�rozza n�h�ny gazdas�gi, illet leg 
gazdas�gon k�vüli int�zm�ny tev�kenys�ge, t�bb�-kev�sb� folyamatos beavatkoz�sa.



 313

MUNKAER#-PIACI MODELLEK ÉS A MAGYAR VALÓSÁG

Az elm�letet a 20. sz�zad k�zep�n fel�j�tó3 neoinstitucionalista ir�nyzat alapj�ul az a 
meg�llap�t�s szolg�lt, hogy a piac egyes szerepl i k�z�!  nincs t�k�letes kompetitivit�s, 
a puszt�n (k�z)gazdas�gi szempontok melle!  m�s, er s befoly�ssal rendelkez  t�nye-
z k is hatnak a piaci viszonyokra. Az elm�let szerint a modern gazdas�g m"k�d�s�-
nek, komplexit�s�nak velej�rója az �llami beavatkoz�s, a kül�nb�z  bürokratikus szer-
vezetek ellen rz�se, illetve a szakszervezetek m"k�d�se. Ezeknek a szervezeteknek az 
egym�st kieg�sz�t , esetenk�nt egym�s ellen ható tev�kenys�ge viszont megszünteti a 
szabad versenyt, r�ad�sul az egys�ges piac helye!  t�bb r�szpiacot hoz l�tre – kialak�tja 
az �gyneveze! . bels  piacokat, amelynek szerepl i v�delmet �lveznek a k�vül mara-
dókkal szemben.4

A munkaer piac heterogenit�sa, er teljes tagolts�ga szinte t�rv�nyszer"en vezet 
ahhoz, hogy kül�nf�le bels  �s küls  – tudatos vagy v�letlenszer" – t�nyez k együ! es 
hat�s�ra a piaci szerepl k k�z�!  csak korl�tozo!  m�rt�kben �rv�nyesül az es�lyegyen-
l s�g. Az �gyneveze!  diszkriminációelmélet abból indul ki, hogy m�g egyes csoportok 
(egy�nek) sz�m�ra kedvez bb felt�telek alakul(hat)nak ki, addig ezzel p�rhuzamosan 
m�s szerepl k sz�m�ra kifejeze! en diszkrimin�lt, h�tr�nyos helyzet �llhat el , �s a 
kedvez tlenebb poz�ciót teremt  t�nyez k �llandósul�sa eset�n igen merev, nehezen 
v�ltoztatható korl�tok alakulhatnak ki a munkav�llalók k�z�! .5

Az „�rinte! ” �s „k�vül�lló” r�tegek, csoportok vagy szem�lyek k�z�!  kialakuló �les 
kül�nbs�gek – a piaci szerepl k nagyon heterog�n megoszl�s�nak eredm�nyek�nt – 
sz�mos, �gyneveze!  diszkrimin�ciós t�nyez re vezethet k vissza. Ezek k�zül a csal�di 
h�! �r; az �rinte! ekkel szemben megl�v  nemi, etnikai, nemzetis�gi, faji, vall�si vagy 
politikai el �t�letek; az �llam terület- �s �gazati fejleszt�si politik�ja; a munkav�llaló 
teljes�tm�nyt l független meg�t�l�se, illetve a szak- �s �rdekv�delmi szervezetek saj�t 
munkav�llalói csoportjaiknak el jogokat biztos�tó tev�kenys�ge a legfontosabbak.6

N�mik�pp hasonló, l�nyeg�t tekintve m�gis alapvet en m�s megk�zel�t�st alkal-
maz a munkavállalói stratégiákra �p�te!  megk�zel�t�s, mert a diszkrimin�ciós elm�let az 
emberi kapcsolatokban jelentkez  elv�lasztó, megkül�nb�ztet  jegyekre koncentr�l, ez 
a teória viszont a munkaadó �s a munkav�llaló k�z�!  kialakuló konkr�t (teh�t sze-
m�lyhez vagy v�llalathoz k�t d ) kapcsolatok szoross�g�t vizsg�lja. A szoros, k�lcs�-
n�s el ny�k�n nyugvó kapcsolatrendszernek k�t aspektusa van.7

Egyfel l a munkaadó szakmai �s gazdas�gi �rdekeit Þ gyelembe v�ve er sen ragasz-
kodik az üzemspeciÞ kus ismeretekkel rendelkez  munkav�llalóihoz, a sz�m�ra �rt�kes 
embereket minden k�rülm�nyek k�z�!  igyekszik megtartani, mik�zben a t�bbiekhez 
�rtelemszer"en kev�sb� ragaszkodik, jóval kisebb a k�t d�s er ss�ge. A m�sik oldalon 
ugyanakkor legal�bb ennyire jellemz  a m�rlegel�s, mivel minden egyes munkav�llaló 
sz�m�ra alapvet  fontoss�g�, hogy mik�nt realiz�lódhat a saj�t �rv�nyesül�si strat�gi�-
ja. A speci�lis k�pze! s�ggel rendelkez  munkav�llalókat odak�ti munkahelyükh�z, 
hogy a t�bble! ud�s esetleg csak abban a munkak�rben jelent sz�mukra kedvez bb el-
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b�r�l�st, az �ltal�nos, �m mindenhol egyform�n haszn�lható tud�ssal rendelkez  t�bbi 
alkalmazo! nak viszont jóval laz�bb a kapcsolata, mert ez utóbbiak sz�m�ra sem ne-
h�zs�get, sem preszt�zsvesztes�get nem jelent a munkahelyv�lt�s.

A le�rt megk�zel�t�st mint szegment�ló t�nyez t Þ gyelembe v�ve a munkaer piac 
h�rom kisebb, egym�stól jól elkül�n�thet  r�szpiacra tagolható.8 A szakmai/foglalkozá-
si részpiacon a munkaadó az ado!  (sz�m�ra szüks�ges) ismeretekhez ragaszkodik, �s 
nem egy szem�lyhez, mivel elvben a standardiz�lt (nem üzemspeciÞ kus) tud�s k�-
vetkezt�ben viszonylag k�nnyen tal�l hasonló k�pess�g" munkaer t. A munkav�llaló 
k�t d�se ebb l k�vetkez en szint�n alacsony, mert b�r k�nnyen elbocs�thatj�k, de a 
piacon kerese!  �ltal�nos tud�sa r�v�n gyorsan el is helyezkedhet, nem okoz gondot a 
beilleszked�s.

A szervezeti/üzemi részpiacon ezzel �les ellent�tben az üzemspeciÞ kus ismeretek fon-
toss�g�ból k�vetkez en k�lcs�n�s függ s�gen alapuló szem�lyes kapcsolatrendszer 
alakul ki a munkaadó �s a munkav�llaló k�z�! . A munkav�llalók i!  m�r nehezebben 
pótolhatók, elveszhet a kik�pz�sükbe inveszt�lt t ke – ugyanakkor egy �j munkahe-
lyen a speci�lis ismeretekb l sz�rmazó el ny�k k�nnyen semmiv� v�lhatnak, ez�rt a 
mindk�t oldalon er s k�t d�s egy z�rt, v�de!  r�szpiacot hoz l�tre.

A legh�tr�nyosabb helyzetben a margin�lis vagy �gyneveze!  „hétköznapi” munka-
er!piac szerepl i vannak, mivel a k�t d�sek er ss�g�t alapvet en meghat�rozza, hogy 
i!  a munkaadó szempontj�ból a jellemz en alacsony k�pze! s�gi ig�ny �s k�vetel-
m�nyszint, az �llandóan megl�v  b s�ges t�lk�n�lat mia!  nem kül�n�sebben fontosak 
sem a munkahelyek, sem a munkav�llalók. Ez utóbbiak r�sz�r l szint�n nincs indok 
�s lehet s�g a szorosabb kapcsolatok ki�p�t�s�re, mivel az alacsony elv�r�sok mia!  
szakmai ismeretek hi�ny�ban is tal�lhatnak maguknak munkahelyet, amely ugyan-
akkor nem biztos�t kül�n�sebb el ny�ket a sz�mukra, nem l�tezik semmilyen v�de! -
s�g. A mindennapi �letben a r�szpiacok nem m"k�dnek egym�stól függetlenül, gya-
korlatilag ak�r egy v�llalaton/szervezeten belül is l�trej�hetnek a kül�nb�z  t�pusok 
kombin�ciói, amelyek az eml�te!  alapt�pusok melle! , esetenk�nt ak�r azok hi�ny�ban 
alkothatnak m"k�d  rendszert.

A legink�bb �sszete! , a munkaer piacon k�t alapvet  r�szpiacot elkül�n�t , �gyne-
veze!  duális-szegmentált munkaer!piaci elméletek az 1960-as �vek v�g�n, illetve a k�vetke-
z  �vtized elej�n kezdtek teret nyerni.9 A modell kidolgozói, Doeringer �s Piore a bels  
�s küls  munkaer -piaci szegmensek m�lyebb vizsg�lata nyom�n eljuto! ak a primer, 
illetve a szekunder r�szpiac deÞ n�ciój�nak megalkot�s�ig, amelyeket az eddigiekt l 
elt�r  módon, küls  jegyek alapj�n hat�roltak el egym�stól. El bbibe a nagyv�llalatok 
�s/vagy az er s �rdekk�pvisele! el rendelkez  szakterületek munkav�llalói tartoznak, 
er s, v�de! , jelent s el ny�ket �lvez  (magasabb Þ zet�s, jobb munkak�rülm�nyek, sta-
bilabb munkahely) szegmenseket alkotva, amelyekkel szemben �llnak a szekunder 
piac gyenge, v�dtelenebb, kevesebb vagy semmilyen el nyt nem biztos�tó (alacsonyabb 



 315

MUNKAER#-PIACI MODELLEK ÉS A MAGYAR VALÓSÁG

munkab�r, munkahelyi instabilit�s, rossz munkak�rülm�nyek, korl�tozo!  el rejut�si 
lehet s�gek) szegmensei. Az elm�let alapvet  �jdons�g�t teh�t az adja, hogy szak�tva 
az �gyneveze!  „�konometriai” modellekkel, el t�rbe helyezte a t�rt�neti, int�zm�nyi, 
pszichológiai �s szociológiai faktorokat.

A k�t r�szpiac saj�tos jellemvon�sait tekintve a primer szektort a munkav�llaló 
�s a munkaadó k�z�!  kialakuló k�lcs�n�s �s szoros k�t d�s jellemzi, amelyre ala-
pozódva ki�pül egy fejle! , jól struktur�lt bels  piac. Ez a fajta m"k�d�si mechaniz-
mus mindk�t f�l sz�m�ra k�lcs�n�s el ny�ket, illetve v�de! s�get eredm�nyez, mert 
a küls  konkurencia, a k�zvetlen piaci hat�sok megsz"r�s�vel kev�sb� kell tarta-
ni a munkahely vagy a munkat�rs elveszt�s�t l. A szekunder piac gyakorlatilag a 
primer „negat�v tük�rk�p�nek” min s�thet : i!  az el ny�k helye!  sokkal ink�bb a 
h�tr�nyok halmozód�s�ról besz�lhetünk, mivel ez a r�szpiac nem k�pes arra (vagy 
nem is t�rekszik r�), hogy az eml�te!  el ny�ket biztos�tsa a szerepl inek. Mindennek 
t�rv�nyszer" k�vetkezm�nye, hogy a munkaadói �s munkav�llalói oldal kapcsolata 
laza, az i!  ki�pül  bels  piac kev�sb� struktur�lt �s jóval nyito! abb (a v�llalaton be-
lül is a küls  piacra jellemz  verseny domin�l). A verseny teh�t nemcsak a bels  �s a 
küls  piac k�z�!  zajlik, hanem a bels re bekerült munkav�llalók k�z�!  is, ez�rt igen 
magas ß uktu�cióval, alacsony b�rszin! el, �s jellemz en rosszabb munkafelt�telekkel 
tal�lkozhatunk.10

A du�lis-szegment�lt piac alapmodellj�t m�r kidolgoz�sakor sok kritika �rte, �s 
maga Piore is t�bbsz�r �tdolgozta, tov�bbfejleszte! e azt. A k�s bbiekben m�r nem du-
�lis, hanem h�rmas szegment�ciót felt�teleze!  a munkaer piacon, �s a primer szekto-
ron belül megkül�nb�ztete!  egy fels  �s egy alsó r�szpiacot. A valós�ghoz azonban 
minden bizonnyal sokkal k�zelebb �ll a L�szló Gyula �ltal ismertete!  modell: a szerz  
mind a primer, mind pedig a szekunder szegmens m"k�d�s�t jóval di$ erenci�ltab-
ban �rja le. A primer szektoron belül a kedvezm�nyek m�rt�ke �s a küls  hat�sokkal 
szembeni v�de! s�g alapj�n h�rom szintet kül�nb�ztet meg, csak�gy, mint a n�vekv  
verseny, a fokozódó kiszolg�ltato! s�g alapj�n feloszto! , jóval struktur�latlanabb sze-
kunder szegmensben.

A munkaer piac primer �s szekunder szegmenseinek kialakul�s�hoz �s fennmara-
d�s�hoz hozz�j�ruló sz�mos gazdas�gi, v�llalatir�ny�t�si stb. t�nyez  stabilnak min -
s�thet , a k�t szektor k�z�! i alapvet  kül�nbs�gek (m�s int�zm�nyi strukt�ra, elt�r  
munkafelt�telek, er sen elt�r  k�pze! s�g, norm�k, munkast�lus �s �rt�krend) mia!  
az �tj�r�s m�rt�ke is korl�tozo! . Az er teljes kül�nbs�gek �s a korl�tozo!  �tj�rhatós�g 
k�vetkezt�ben a k�t szegmens k�z�!  nem alakul ki verseny, sem a kereslet-k�n�lat, 
sem a b�rsz�nvonal kül�nbs�gei nem egyenl�t dnek ki – vagyis a munkaer piac eb-
b l a szempontból megmerevedik, k�t alapt�pus� bels  piacra bomlik. A ß exibilisebb� 
v�l�shoz igen komoly gazdas�gi �s t�rsadalmi v�ltoz�sok szüks�geltetnek: a primer 
szektor kisz�lesed�s�hez tartós konjunkt�ra vagy er sen feler s�d  t�rsadalmi mobi-
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lit�s, a szekunderbe pedig a hossz� t�v� dekonjunkt�ra �s a tartós munkan�lkülis�g 
hat�s�ra cs�szhatnak le sz�lesebb t�rsadalmi r�tegek – „norm�lis” piaci viszonyok k�-
z�!  viszont a tartóss�g jellemz .11

A magyarorsz�gi munkan�lkülis�g saj�toss�gai 
�s területi folyamatainak f bb jellemz i 
a rendszerv�lt�s ut�n

A rendszerv�lt�s id szak�ban felsz�nre kerül  foglalkoztat�si probl�m�k �j, addig is-
meretlen t�rsadalmi jelens�g, a munkan�lkülis�g megjelen�s�t hozt�k magukkal. Az 
1990-es �vtized els  �veiben, a posztszocialista transzform�ció eredm�nyek�nt a gaz-
das�gi strukt�ra radik�lisan �s ugyanakkor nagyon gyorsan �talakult, amit a munka-
er piac t�rszerkezete is k�vete! . A foglalkoztato! ak sz�m�nak �s ar�ny�nak jelent s 
visszaes�s�vel p�rhuzamosan v�ratlan �s igen nagy ar�ny� emelked�st k�vet en t�-
megess� v�lt a csak 1989 óta kezelni prób�lt munkan�lkülis�g. A kibontakozó foglal-
koztatási válság a nyugat-európaihoz k�pest t�bb saj�tos jellemvon�st mutato! , mind 
struktur�lis, mind t�rbeli vonatkoz�sait tekintve.

Egyr�szt az egyik legfontosabbk�nt eml�thet , hogy a munkan�lkülis�g Magyaror-
sz�gon tapasztalható hirtelen, nagym�rt�k" emelked�s�re a m"k�d  piacgazdas�gok-
ban a kor�bbiakban nem volt p�lda, mivel o!  kor�ntsem avatkoztak be olyan er sen a 
munkaer piac mechanizmusaiba, mint a szocialista t�mb orsz�gaiban, ahol ideológiai 
okokból a piac l�tez�s�t sem ismert�k el (1. ábra).

M�sr�szt a munkan�lkülis�g m�r megjelen�sekor igen er teljes területi di$ erenci-
�lód�ssal volt jellemezhet : az �gyneveze!  „nyugat–keleti lejt ” az 1990-es �vek leg-
elej�n kialakult, vagyis az orsz�g keleti–�szakkeleti r�sz�ben a munkan�lkülis�gi r�ta 
m�r ekkor t�bbsz�r�se volt a f v�ros �s agglomer�ciója, illetve az �szaknyugat-du-
n�nt�li t�rs�gek �rt�keinek. A jelent s szóród�s azonban nemcsak makroszinten v�lt 
jellemz  von�ss�, hanem az egyes r�giókon, megy�ken, illetve kist�rs�geken belül is 
er teljes polariz�lód�s alakult ki.12

A munkaer  mobilit�s�nak alacsony szintje alapvet en hozz�j�rult a z�rt, egym�s-
tól t�bb�-kev�sb� függetlenül m"k�d  region�lis munkaer piacok kialakul�s�hoz. Az 
ing�z�s felt�teleinek nagym�rt�k" roml�sa, illet leg az egyes r�giók k�z�! i gazdas�gi 
�s �letsz�nvonalbeli kül�nbs�gek mia! i er teljes területi szegment�lód�s konzerv�lja a 
munkaer piac kedvez tlen �s igen merev t�rszerkezet�t.13

Jól jelzi ezt, hogy az 1992–2005 k�z�! i id szakban a munkan�lkülis�g t�rbeli struk-
t�r�ja l�nyeg�ben alig v�ltozo! . A legmagasabb munkan�lkülis�ggel s�jto!  területek 
(a kiinduló viszonyokkal gyakorlatilag megegyez en) napjainkban is periferikus, z�m-
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mel hat�r menti fekv�s" rur�lis-aprófalvas t�rs�gek – kiv�ve a nyugati hat�rvid�keket, 
amelyek a K�zponti r�gióval egyetemben a legkisebb munkan�lkülis�gi mutatókkal 
(ez a regisztr�lt munkan�lkülieknek a munkav�llal�si kor� n�pess�gen belüli r�szar�-
ny�t jelenti) rendelkeznek. Az 1992-ben a legmagasabb munkan�lkülis�ggel s�jto!  32 
kist�rs�g k�z� tartozók k�zül 20 sz"k m�sf�l �vtizeddel k�s bb is ebben a kategóri�ban 
tal�lható, �s az ellenkez  v�gletet jelent , a lista �l�n �lló csoportban is hasonló (21 kis-
t�rs�g) ez az ar�ny.

A t�rbeli strukt�ra megmereved�se azonban nem jelenti azt, hogy a vizsg�lt id -
szakban ne t�rt�ntek volna l�nyeges v�ltoz�sok a munkan�lkülis�g m�rt�k�t �s f bb 
jellemz it tekintve. A munkan�lküliek sz�m�nak �s az akt�v kor� n�pess�ghez viszo-
ny�to!  ar�ny�nak alakul�s�ban 1992 �s 2005 k�z�!  k�t, hat�sait tekintve gy�keresen 
elt�r  tendencia zajlo!  le. Egyfel l a regisztr�lt munkan�lküliek sz�ma �s ar�nya or-
sz�gos �tlagban dinamikusan cs�kkent, m�sr�szt azonban ezzel egyidej"leg jelent sen 
n !  az �tlaghoz viszony�to!  elt�r�sek sz�ls  �rt�kei k�z�!  m�rhet  kül�nbs�g.

A munkaügyi k�zpontok nyilv�ntart�saiban szerepl  munkan�lküliek sz�ma az 
1992. december 20-i 660 321 f r l 2005 azonos id szak�ra 410 649 f re cs�kkent, vagyis 
kevesebb mint k�tharmad�ra ese!  vissza, �s ennek megfelel en a munkan�lkülis�gi mu-
tató 11 sz�zal�król 5,9 sz�zal�kra m�rs�kl d�! . Ez mindent egybevetve nagyon komoly 
el rel�p�sk�nt �rt�kelhet  m�g annak ismeret�ben is, hogy ebben az akt�v foglalkozta-
t�spolitikai eszk�z�k eredm�nyes alkalmaz�sa melle!  vitathatatlanul jelent s szerepet

1. ábra. A foglalkoztato  ság és a munkanélküliség alakulása 1992 és 2004 közö  14

Forrás: A Munkaer!piaci Tükör 2005 adatsorai alapján szerkesztve.

Foglalkoztat�si r�ta
KSH munkaer -felm�r�s
Munkan�lküli regiszter
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j�tszo! ak az id k�zben bek�vetkeze!  – �s sok esetben a regisztr�lt munkan�lküliek 
sz�m�nak cs�kken�s�t eredm�nyez  – adminisztrat�v v�ltoz�sok (a j�vedelempótló t�-
mogat�s vagy a p�lyakezd k munkan�lküli-seg�ly�nek megszüntet�se, a j�rad�kra való 
jogosults�g id tartam�nak t�bbsz�ri cs�kkent�se stb.).

A vizsg�lt id szakban �sszess�g�ben orsz�gosan cs�kken  tendenci�val p�rhuza-
mosan azonban kist�rs�gi �s települ�si szinten a sz�ls  �rt�kek ir�ny�ba t�rt�n  el-
mozdul�s k�vetkeze!  be, n !  az egyes területek k�zti kül�nbs�g. Ez alapvet en arra 
vezethet  vissza, hogy az egy�bk�nt is kedvez bb helyzetben l�v  területeken (p�l-
d�ul Budapest �s az agglomer�ció, Nyugat-Magyarorsz�g) cs�kkent a munkan�lküli-
s�g, m�g az eleve magas munkan�lkülis�ggel s�jto!  t�rs�gekben (Északkelet-Magyar-
orsz�g, D�l-Baranya stb.) csak az �tlagn�l lassabban vagy egy�ltal�n nem cs�kkent a 
regisztr�lt munkan�lküliek ar�nya. Ez�rt ezeken a területeken egyre t�bb települ�s 
mozdult el a kedvez tlen kategóri�k fel�, m�g az „ellenpóluson” ugyanez j�tszódo!  le 
a m�sik ir�nyban.

A munkan�lküliek sz�m�nak �s ar�ny�nak az orsz�gos �tlagn�l lassabb cs�kke-
n�se, stagn�l�sa, illetve esetenk�nt emelked�se nemcsak a kedvez tlenebb poz�cióba 
kerül  kist�rs�gek �s települ�sek sz�m�t n�velte meg, hanem az orsz�gos �tlaghoz 
viszony�to!  negat�v ir�ny� elt�r�s amplit�dój�t is. Am�g 1992-ben települ�si szinten 
m�g „csak” �tsz�r�s volt az �tlag�rt�khez viszony�to!  legnagyobb elt�r�s, addig ez 
2005-ben m�r csaknem 8,5-szeres�re emelkede! .

Az a trend is nyomon k�vethet , hogy a munkan�lkülis�gi mutató �rt�ke a kedvez  
�s a kedvez tlen helyzetben lev  t�rs�gekben egyar�nt homogeniz�lódo! , mert el bbi 
esetben az alacsony, utóbbiban pedig a magas munkan�lkülis�ggel s�jto!  területek 
n�velt�k jelent sen területi kiterjed�süket, Kelet-Magyarorsz�gon egy jól kirajzolódó, 
nyugat–keleti, illetve d�lnyugat–�szakkeleti ir�ny� elmozdul�s k�vetkeze!  be. Ennek 
eredm�nyek�nt egyre �lesebben hat�rolódnak el egym�stól a kül�nb�z  ado! s�g� t�r-
s�gek, �s kist�rs�gi-települ�si szinten m�g ink�bb �rz�kelhet v� v�lik a foglalkoztat�si 
szempontból v�ls�gban l�v  területek fokozatos leszakad�sa.

A munkaer piac strukt�r�j�nak megmereved�se, illetve a területi kül�nbs�gek fo-
kozód�sa egy roppant bonyolult �sszefügg�srendszerre mutat r�. A rossz foglalkozta-
t�si helyzet az �rinte!  t�rs�gek �sszete!  gy�ker" elmarado! s�g�nak egyik legfonto-
sabb k�vetkezm�nye, ugyanakkor tartóss� v�l�sa, illetve a munkan�lküliek t�meges 
megjelen�s�nek k�vetkezm�nyei (t�rsadalmi devianci�k, elszeg�nyed�s stb.) mia!  
maga is az elmarado! s�g egyik f  t�nyez j�v�, struktur�lis elemm� v�lt.

A legs�lyosabb foglalkoztat�si probl�m�k tov�bbra is legink�bb az �sszete! , t�bbt�-
nyez s elmarado! s�ggal küzd  t�rs�gekben jellemz ek. Ezt t�masztja al� az a vizsg�-
latunk, amelyben a munkan�lkülis�gi mutatóval szoros korrel�ciós kapcsolatban l�v , 
foglalkoztat�si �s munkan�lkülis�gi szempontból kiemelked  fontoss�g� 12 tov�bbi 
mutató (a foglalkoztato! ak, a roma etnikumhoz tartozók, a legfeljebb az �ltal�nos is-
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kola nyolc oszt�ly�t befejez k teljes n�pess�ghez viszony�to!  ar�nya, a tartós munka-
n�lkülieknek az �sszes regisztr�lthoz viszony�to!  ar�nya, az egy f re jutó szem�lyi-
j�vedelem-alapot k�pez  j�vedelem, az ezer lakosra jutó m"k�d  v�llalkoz�sok sz�ma 
stb.) �sszevont sorrend�tlag�t ve! ük Þ gyelembe (2. ábra).

Az egyes kist�rs�geknek az �sszes�te!  mutatók alapj�n fel�ll�to!  orsz�gos rangsor-
ban elfoglalt helyez�se alapj�n a legkedvez tlenebb helyzetben l�v  területek �ltal�ban 
z�rt t�mb�kben, legink�bb a keleti–�szakkeleti orsz�ghat�r ment�n helyezkednek el. 
Hasonlóan rossz helyzetben csak a d�lnyugati hat�rsz�l aprófalvas területei, illetve 
a K�z�p-Tiszavid�k vannak, �s a munkaer piac igen er teljes polariz�ciój�t mutatja, 
hogy csak ezekben a t�rs�gekben tal�lunk olyan kist�rs�get, amelyik az orsz�gos lista 
utolsó 30 hely�nek valamelyik�t foglalja el.

2. ábra. Az egyes kistérségek országos rangsorban elfoglalt helyezése 
a kiválaszto   mutatók sorrendátlaga alapján

Forrás: Saját szerkesztés a KSH és a Foglalkoztatási Hivatal adatai alapján.
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A munkaer piac m"k�d�s�t befoly�soló legfontosabb 
t�nyez k az Alf�ld �szakkeleti r�sz�n fekv  periferikus 
t�rs�gekben 

Az elm�lt �vek sor�n az Alf�ld �szakkeleti r�sz�n fekv  t�rs�gekben folytato!  kül�n-
b�z  k�rd �ves vizsg�latok �s interj�k seg�ts�g�vel r�szleges, �m m�gis �rt�kelhet  
k�pet kaptunk arról, hogyan �lik meg a kezde!  l fogva munkaer -piaci perif�ri�nak 
min sül , halmozo! an h�tr�nyos helyzetben l�v  területeken �l  szakemberek, �n-
korm�nyzati tisztvisel k, r�szben pedig maguk a lakosok a tartós foglalkoztat�si gon-
dokat, melyek azok a legf bb okok, amelyek szerintük felel ss� tehet k a kedvez tlen 
folyamatok fennmarad�s��rt.

Az MTA RKK Debreceni Oszt�lya �ltal Hajd�-Bihar �s Szabolcs-Szatm�r-Bereg 119 
hat�r menti települ�s�nek �nkorm�nyzatai k�r�ben k�t �zben elv�gze!  komplex, a 
gazdas�gi-t�rsadalmi �let legt�bb vonatkoz�s�ra kit�r  k�rd �ves felm�r�sek; a ma-
gyar–ukr�n hat�r k�t oldal�n fekv  n�gy települ�sp�r lakoss�g�nak k�r�ben lebonyo-
l�to! , a hat�ron �tny�ló kapcsolatok jelleg�t vizsg�ló k�rd �vez�s (a magyar oldali te-
lepül�seken 520, a k�rp�taljai települ�seken pedig 560 k�rd �v k�szült),15 valamint az 
�nkorm�nyzati k�rd �ves vizsg�latokhoz kapcsolódóan kifejeze! en a hat�r menti, pe-
riferikus fekv�s hat�saira koncentr�ló interj�sorozatok alapj�n (felkerestük valameny-
nyi, a hat�rral �rintkez  munkaügyi kist�rs�g kirendelts�geinek vezet it, esetenk�nt 
vid�kfejleszt�si kist�rs�gi menedzsereket) a vizsg�lt terület legfontosabb probl�m�i a 
k�vetkez kben foglalhatók �ssze.

Egybehangzó v�lem�nyek alapj�n a munkav�llal�si lehet s�geket legink�bb be-
foly�soló t�nyez  valamennyi t�rs�gben, �s kül�n�sen a hat�r k�zvetlen k�zel�ben 
fekv  települ�seken az igen rossz megközelíthet!ség (hi�nyos �s/vagy rossz min s�g" 
�t- �s vas�th�lózat, alacsony j�rats"r"s�g stb.). A probl�ma nem �j kelet", �s egyetlen 
lehe t s�gk�nt az i!  �l k m�r kor�bban is a t�vols�gi ing�z�sban kerest�k a megold�st. 
Az 1990-es �vek folyamatai azonban nem kedveztek ennek az �letform�nak, �s az in-
g�zók l�tsz�ma nagym�rt�kben cs�kkent. Az utaz�si k�lts�gek folyamatos emelked�se 
mia!  a munk�ltatók szinte mindenhol le�p�te! �k a szerz d�ses utaztat�st, �s a k�lts�-
gek cs�kkent�se �rdek�ben legel sz�r a bej�róktól szabadultak meg.

A f�ldrajzi fekv�sb l adódó �ltal�nos probl�m�k alapvet en meghat�rozz�k a t�r-
s�gben a munkaer piac m"k�d�si felt�teleit. A kedvez tlen makrogazdas�gi jellem-
z k k�vetkezm�nyek�nt orsz�gos �s region�lis viszonylatban egyar�nt hihetetlenül 
kev�s a t�rs�gben a leg�lis munkalehet s�g. A munkahelyek hi�nya az egyik, ha nem 
a legfontosabb oka annak, hogy a vizsg�lt terület munkan�lkülis�gi r�t�i tartósan az 
orsz�gos �tlag fele!  alakulnak. A multinacion�lis c�gek hi�nya, a helyi v�llalkozók 
t keszeg�nys�ge �s egy�b t�nyez k szinte t�rv�nyszer"en odaveze! ek, hogy a vizsg�lt 
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területen az �nkorm�nyzatok (vagyis a szoci�lis munkaer piac) v�ltak a legnagyobb 
foglalkoztatóv�.

Az egy �rv�nyes, bet�ltetlen �ll�shelyre jutó regisztr�lt munkan�lküliek l�tsz�m�t 
tekintve a vizsg�lt id pontban Hajd�-Bihar �s Szabolcs-Szatm�r-Bereg megye 2,7-sze-
resen, illetve 3,7-szeresen m�lta felül az orsz�gos �tlagot. Az óri�si anom�li�kat jól 
jelzi, hogy akadt olyan kist�rs�g, ahol az 1622 f  regisztr�lt munkan�lkülinek egyetlen-
egy �ll�shelyet sem (!) tudtak felk�n�lni.

A hat�r menti területek munkan�lkülis�gi probl�m�iról folytato!  besz�lget�sek 
mindegyik�ben komoly szerepet kapo!  a roma etnikumnak a t�rs�gben bet�lt�!  szere-
pe. A 2001-es n�psz�ml�l�s, illetve a valós�got jobban tükr�z  �nkorm�nyzati �s kuta-
t�sokra alapozo!  becsl�sek adatai alapj�n az �szakkeleti r�szen, kül�n�sen pedig a ha-
t�r ment�n elhelyezked  aprófalvas t�rs�gekben az orsz�gos �tlagn�l jóval magasabb 
a roma n�pess�g ar�nya, �s sok esetben a területi szegreg�lód�s jeleit mutatj�k a t�bb 
települ�sre kiterjed  egybefügg  területek (3. ábra).

A roma etnikum foglalkoztato! s�gi helyzet�t tekintve elmondható, hogy az inter-
j�alanyok m�rt�kadónak tekinthet  becsl�sei alapj�n �ltal�ban mintegy 70-80 sz�za-
l�kuk tartósan kiszorult a leg�lis munkaer piacról, �s vajmi kev�s es�lyük van arra, 
hogy visszakerüljenek oda. A tartósan munkan�lküliek t�bb mint k�tharmad�t  k ad-
j�k, �s a nagyon valósz�n" feltev�sek alapj�n a latens munkan�lkülieken belül is  k 

3. ábra. A roma etnikum aránya a teljes népességen belül a munkaügyi kistérségekben (2001)

Forrás: Saját szerkesztés a KSH népszámlálásadatai alapján.
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vannak t�bbs�gben. A kialakult helyzetnek sz�mos oka van: az elszomor�tóan kedve-
z tlen k�pze! s�gi szint, a sokat vitato!  munkamor�l, illetve a velük szemben megnyil-
v�nuló negat�v el �t�let mindenk�ppen kiemelhet  ezek k�zül.

A tartósan munkan�lküliek igen magas l�tsz�ma �s ar�nya az el z ekhez hasonlóan 
s�lyos gondokat okoz a vizsg�lt területen. A mai �llapot term�szetes k�vetkezm�nye 
annak, hogy a keleti hat�r ment�n h�zódó t�rs�gekben m�r igen kor�n magas szintre 
emelkede!  a munkan�lküliek l�tsz�ma, �s a magas munkan�lkülis�g a cs�kken�sek 
ellen�re �llandósult (4. ábra). Tov�bbi gondokat okoz, hogy az �sszes regisztr�lthoz vi-
szony�tva jóval kedvez tlenebb iskolai v�gze! s�gük �s kor�sszet�telük mia!  (maga-
sabb az id sebb, elhelyezkedni k�ptelen koroszt�ly ar�nya) z�mmel csak a k�zhaszn� 
�s/vagy k�zmunk�k keret�ben foglalkoztathatóak, mivel a munkaer piacon ir�ntuk 
megnyilv�nuló kereslet a t�mogat�sok ellen�re nagyon csek�ly.

A tartós munkan�lkülis�g okait, lehets�ges kezel�si módszereit, illetve az egy�nt 
�s a t�rsadalom eg�sz�t �rint  negat�v hat�sait m�r sokan �s sok helyen le�rt�k, az 
egy�nre gyakorolt legs�lyosabb hat�sok k�zül azonban az interj�k tapasztalatai alap-
j�n �rdemes kiemelni a mell z�! s�g, a feleslegess� v�l�s �rzet�t, amely sok tartósan 
munkan�lküli eset�ben vezet valamilyen szenved�lybetegs�g ir�ny�ba. A hossz� �l-
l�stalans�g k�vetkezt�ben megindul az egy�n (szellemi �s Þ zikai) le�pül�se, ez�rt sok 
esetben az �j munkahelyek l�tes�t�se sem jelentene megold�st, mert ezek az emberek 

4. ábra. Az egyes kistérségeknek a tartós munkanélküliek aránya alapján felállíto   országos 
rangsorban 1992 és 2005 közö   évenként elfoglalt pozíciói átlagából képze   sorrendje

Forrás: Saját szerkesztés a Foglalkoztatási Hivatal adatai alapján.
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m�r nem lenn�nek versenyk�pesek a piacon. A t�rsadalmilag is k�ros k�vetkezm�nyek 
k�zül ki kell emelni az ig�nyszint m�rs�kl�s�t, az �letsz�nvonal j�vedelemhez való iga-
z�t�s�t, mert ezek az ig�nytelens�get terjesztik �s gener�lj�k a tov�bbi elszeg�nyed�st.

Szint�n egybecseng ek azok a v�lem�nyek, amelyek a kev�s munkaalkalmat, a 
nagyar�ny� munkan�lkülis�get �s a tartós munkan�lküliek magas sz�m�t szorosan 
�sszekapcsolj�k n�h�ny egy�b s�lyos probl�m�val. Mivel a jelenlegi helyzet (rossz 
megk�zel�thet s�g, rosszabb �letfelt�telek, alacsony Þ zet�sek stb.) �rdemi jav�t�s�ra 
r�videbb t�von nincs kil�t�s, �gy term�szetes folyamat a szelekt�v elv�ndorl�s. Emel-
le!  komoly gondot jelent, hogy a munkan�lkülis�g el l sokan menekültek az inakt�v 
n�pess�g t�bor�ba, a cs�kkent munkak�pess�g"ek elhelyez�se viszont csaknem kil�-
t�stalan. A helyzetet s�lyosb�tja, hogy a sokszor csonka, a munkan�lküli-ell�t�sból �s/
vagy egy�b seg�lyekb l �l , cs�kken  �letsz�nvonal� csal�dokban feln�v  gyermekek 
nem tudnak tov�bbtanulni, nem tudj�k megszerezni az elhelyezked�shez szüks�ges 
v�gze! s�get – ez pedig hozz�j�rulhat a jelenlegi gondok �jratermel d�shez.

A kev�s munkalehet s�g, az orsz�g eg�sz�hez viszony�to!  kedvez tlen �letfelt�telek 
mia!  kül�n�sen a lakoss�g k�r�ben komoly probl�maforr�sk�nt t"nnek fel a hat�ro-
kon t�lról leg�lisan vagy illeg�lisan �rkez  munkav�llalók. Az „idegenekkel” szembe-

5. ábra. A Magyarországgal szomszédos államokból érkez! külföldi munkavállalók 
területi koncentrációja a 2005-ben kiado   munkavállalási engedélyek alapján

Forrás: A Foglalkoztatási Hivatal adatai alapján szerkesztve, MTA RKK Debreceni Osztály.
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ni fenntart�sokat legink�bb a meg�lhet�si gondok, illetve az egy�bk�nt is bizonytalan 
munkahelyek elveszt�s�t l való f�lelem t�pl�lja, mivel a külf�ldiek a magyarorsz�gi 
b�rek t�red�k��rt is hajlandóak munk�t v�llalni. A hivatalos �s k�rd �ves felm�r�sekre 
alapozo!  adatok alapj�n azonban – noha az i!  �l knek sok esetben m�s a v�lem�nyük 
– a keleti hat�rsz�l az el z  �vekhez hasonlóan ink�bb csak „ugródeszk�nak” min sül 
a szomsz�d orsz�gokból munkav�llal�si sz�nd�kkal �rkez k szem�ben (5. ábra).

Munkaer -piaci modellek �s a magyar valós�g

K�s�rletet teszünk annak �sszefoglal�s�ra, hogy az els  tematikai egys�gben ismer-
tete!  kül�nb�z  munkaer -piaci modellek meg�llap�t�sai mennyire alkalmazhatóak 
Magyarorsz�gra, illetve a sz"kebb kutat�si területre. A k�vetkez kben a statisztikai �s 
empirikus módszerekkel begy"jt�!  adatokra, illetve a m�lyinterj�kra �s saj�t tapasz-
talatokra alapozva a tartósan magas munkan�lkülis�ggel s�jto!  t�rs�gek r�szpiacaira 
vonatkozó meg�llap�t�sokat �sszegezzük r�viden.

A neoklasszikus modell �ltal felt�teleze!  dinamikus piaci egyens�ly gyakorlatilag 
nem l�tezik a kutat�si terület r�szeit �s eg�sz�t tekintve sem. Az elm�lt m�sf�l �vtized-
ben sokkal ink�bb a keresleti �s k�n�lati oldal tartósan megbomlo!  egyens�lya volt 
jellemz , amit nemhogy a piac �nszab�lyozó mechanizmusai, de m�g a korm�nyzati 
beavatkoz�s, a munkaügyi szervezet megfesz�te!  munk�ja sem tudo!  eredm�nyesen 
k�zel�teni egym�shoz.

A szegment�ciós elm�letek alapj�n kirajzolható r�szpiacok l�trej�! e ugyanakkor a 
mindennapokban �rezhet  �s adatokkal is al�t�masztható, s t az orsz�gon �s az eml�-
te!  r�gión belül is saj�tos r�szpiacok kialakul�s�t a kül�nb�z  szegment�ciós t�nyez k 
halmozód�sa m�g ink�bb el seg�ti. A kül�nb�z  szegment�ciós elm�leteknek gyakor-
latilag mindegyike alkalmazható t�bb�-kev�sb� a vizsg�lt hat�r menti területek egyes 
probl�m�inak kiemel�s�re vagy magyar�zat�ra, de teljesen valós k�pet m�g együ! e-
sen �s egym�st kieg�sz�tve sem ny�jthatnak.

A du�lis-szegment�lt munkaer -piaci modell �ltal Þ gyelembe ve!  ism�rvek �s a 
szegment�ciót kiv�ltó t�nyez k alapj�n a vizsg�lt területen �sszess�g�ben egy�rtel-
m"en a szekunder (saj�toss�gait tekintve kedvez tlen) jelleg" r�szpiac domin�l. A pe-
riferikus fekv�s" t�rs�gekben szinte minden esetben a h�tr�nyok halmozód�s�val 
tal�lkozunk: a piacot a struktur�latlans�g, az alacsony munkab�rek �s az �tlagosn�l 
rosszabb munkafelt�telek jellemzik. A vizsg�lt terület f�ldrajzi fekv�se ebben az eset-
ben az egyik legfontosabb szegment�ciós t�nyez : az �szakkeleti hat�rsz�l t�vol esik 
a nyugati hat�rtól (ez �s az el�rhet s�g – t�bb m�s t�nyez  melle!  – d�nt en befoly�-
solja a t kevonzó k�pess�get), ez�rt szinte teljes eg�sz�ben hi�nyoznak a területr l a 
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prefer�lt kategóri�ba tartozó, a technológiai szint r�v�n a primer piac kialakul�s�nak 
ir�ny�ba ható h�zó�gazatok.

Az �rv�nyes üres �ll�shelyek jellemz it megvizsg�lva meg�llap�tható, hogy azok 
strukt�r�ja a vizsg�lt területen minden szempontból el nytelenebb az �tlagosn�l: a 
munkahelyteremt  beruh�z�sok t�mogat�s�nak felhaszn�l�sa alig jellemz , jóval ke-
vesebb a t�mogat�s ig�nybev�tele n�lkül felaj�nlo!  �gyneveze!  „�ltal�nos” munka-
hely, ezzel szemben a k�z- �s k�zhaszn� munk�k keret�ben fenntarto! ak r�szar�nya 
nagys�grendekkel magasabb – utalva ezzel a szoci�lis munkaer piacnak a t�rs�gben 
bet�lt�!  kiemelt szerep�re.

M�g kedvez tlenebb t�nyez , hogy a perif�riaterületeken koncentr�lódik az alap-
fok� v�gze! s�ggel sem rendelkez  n�pess�g jelent s r�sze (6. ábra). Ez oka �s egyben 
k�vetkezm�nye is a szekunder jelleg" piac kialakul�s�nak: az alacsony k�pze! s�g" 
munkaer  nem vonzza a t�rs�gekbe a komoly foglalkoztat�si potenci�llal rendelkez  
befektet ket, a kedvez tlen munkaer -piaci–meg�lhet�si viszonyok a szelekt�v elv�n-
dorl�s feler s�t�se r�v�n ugyanakkor er teljes demogr�Þ ai eróziót kataliz�lnak. A po-
tenci�lis munkaer b�zis teh�t er sen szekunder jellegzetess�geket mutat, �s jó n�h�ny 
kutat�si eredm�ny t�masztja al�, hogy ezekben a t�rs�gekben sokszor a kell  sz�nd�k 

6. ábra. Az általános iskola els! osztályát sem befejez!k aránya 
a hétévesnél id!sebb népességen belül településenként (2001)

Forrás: Saját szerkesztés a KSH népszámlálásadatai alapján.
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�s megl�v  lehet s�g melle!  sem mindig lehet l�trehozni �j munkahelyeket, mert a 
k�pze! s�g vagy a munkav�llal�si a! it"d mia!  nem �ll rendelkez�sre megfelel  sz�m� 
munkav�llaló.

B�r a munkaer piac m"k�d�si felt�teleit meghat�rozó makrogazdas�gi k�rnye-
zet, illetve maga a munkaer b�zis szekunder ismertet jegyeket mutat, a szoci�lis piac 
er teljes �s saj�tos szerep�nek k�vetkezt�ben m�gis felfedezhet k egyedi, az elm�let 
szül haz�j�ban tapasztaltaktól gy�keresen elt�r  jellemvon�sok is. A modell szerint 
a szekunder piacnak az egy�rtelm"en kedvez tlen ado! s�gok mia!  a munkav�llalók 
gyeng�bb k�t d�se, illetve az ebb l k�vetkez  magas ß uktu�ció a saj�toss�ga. A vizs-
g�lt t�rs�gekben ugyanakkor ezek a meg�llap�t�sok csak r�szben vagy egy�ltal�n nem 
jellemz k.

A rendelkez�sre �lló adatok t�bbs�ge egy�rtelm"en jelzi, hogy a hat�r ment�n fekv  
periferikus t�rs�gekben jószer�vel csak a m�sodlagos piac m"k�dik t�nylegesen, de 
mindenk�pp a foglalkoztato! s�gi-munkan�lkülis�gi jellemz ket determin�ló módon. 
A saj�tos „szoci�lis” r�szpiac – b�r szinte minden von�s�ban szekunder jellemvon�so-
kat mutat – a piaci szerepl k k�t d�s�nek er ss�g�t �s ß uktu�ciój�t tekintve gy�keres 
ellent�te a nyugati modellnek.

Az alapvet en n�met mint�ra �pül , �gyneveze!  második munkaer!piac az eredeti 
elk�pzel�sek szerint a k�t munkahely k�z�! i �tmeneti �llapot sor�n ny�jt r�szleges 
megold�st az oda bel�p knek, ez�rt a ß uktu�ció szintje magas, �s semmi nem k�ti 
ide a szerepl ket. Magyarorsz�g tartós foglalkoztat�si v�ls�ggal küszk�d  t�rs�geiben 
ugyanakkor a szekunder jellemvon�sokat mutató piac t�nyleges funkciój�t tekintve el-
s dlegess� v�lt, mivel a n�pess�g jelent s h�nyad�nak függ t le a hosszabb t�v� meg-
�lhet�se. Kialakult a munkan�lküliek egy stabil magja, amelynek tagjai nem tudnak 
vagy nem is akarnak kil�pni a m�sodlagos piacról, �s sz�les k�rben elterjedt a r�szben 
a szoci�lis munkaer piac �ltal biztos�to!  seg�lyekre alapozo!  �letforma. A munkaügyi 
regiszterben elt�lt�!  �tlagos id  ez�rt a nyugati t�bbsz�r�s�re emelkede! , vagyis az o!  
jellemz  ß uktu�ció ebben az esetben minim�lis szint".

A k�t d�sek er ss�ge a le�rtakból k�vetkez en saj�tos jellemvon�sokat mutat. 
A vizsg�lt terület nagy r�sz�n csak az �nkorm�nyzatok k�pesek a seg�lyez�si rend-
szerben marad�shoz, a meg�lhet�shez szüks�ges munkalehet s�geket biztos�tani, �gy 
a szoci�lis piac szerepl i – m�s lehet s�g nem l�v�n – kiszolg�ltato! s�guk k�vetkezt�-
ben igen er sen k�t dnek a l�tfenntart�sukat biztos�tó testületekhez. Az azonban m�s 
k�rd�s, hogy bizonyos esetekben az er s k�t d�s nem felt�tlenül a kiszolg�ltato! s�g, 
hanem sokkal ink�bb a pontos sz�m�t�sokra �pül  tudatos felv�llal�s eredm�nye, de 
ez az alapvet  viszonyokon l�nyegileg nem v�ltoztat.

Miut�n a szekunder munkaer piac eme k�t jellemvon�s�t tekintve sokkal ink�bb 
a nyugati primer r�szpiacra eml�keztet, ez�rt nem meglep , hogy az i! eni els dleges 
piac gyakorlatilag ellent�t�v� v�lik az elm�letinek. Az atomiz�lt v�llalkoz�si szerke-



 327

MUNKAER#-PIACI MODELLEK ÉS A MAGYAR VALÓSÁG

zetben a jellemz en alacsony v�gze! s�g" munkaer  nagyon gyorsan cser�l dik (jó-
r�szt maguk a munkaadók is), �s ez, illetve a jelent s t�lk�n�lat mia!  kialakuló er s 
verseny azt eredm�nyezi, hogy a munkav�llalók sz�nd�kai ellen�re sem j�n l�tre �r-
demleges k�t d�s a munkaadóval, s t az elvben biztos�to!  el ny�k is jelent s csorb�t 
szenvednek.

Az egyes int�zm�nyeknek a munkaer piac m"k�d�s�re gyakorolt befoly�soló ha-
t�sait kihangs�lyozó neoinstitucionalista modell a vizsg�lt területen jól alkalmazható, 
mert az �llami beavatkoz�snak igen komoly szerepe van az elhelyezked�si es�lyek ja-
v�t�s�ban. Mindez k�nnyen bel�tható, ha Þ gyelembe vesszük, hogy a legt�bb telepü-
l�sen az �nkorm�nyzatok v�ltak a f , esetenk�nt az egyetlen foglalkoztatóv�, �s domi-
n�ns szerep jut az �llam �ltal fenntarto!  szoci�lis munkaer piacnak – gyakorlatiasan 
szeml�lve a k�z-, illetve k�zhaszn� munk�knak.

A munkaer -piaci diszkrimin�ció elm�lete t�bb szempont Þ gyelembev�tel�vel is 
alkalmazható a valós piaci viszonyok elemz�s�re, mivel az �szakkelet-magyarorsz�-
gi t�rs�gekben �l  munkav�llalók jelent s r�sze eset�ben besz�lhetünk a munk�hoz 
való jut�s �s a munkahely megtart�s�nak lehet s�g�t, a munkab�rt stb. tekintve az 
es�lyegyenl s�g hi�ny�ról. R�ad�sul a diszkrimin�ciós t�nyez k nemcsak az orsz�g 
fejle! ebb területeihez m�rten fordulnak el  fokozo! abb m�rt�kben, hanem a rosszabb 
�letfelt�telek �ltal kiv�lto!  nagyobb t�rsadalmi feszülts�gekb l k�vetkez en maguk-
ban az �rinte!  t�rs�gekben is meghat�rozó szerephez jutnak, �s a munkan�lkülis�gi, 
illetve a szeg�nys�gi csapda �ngerjeszt  folyamatk�nt �jratermeli a h�tr�nyos helyze-
tet, az �vek m�l�s�val egyre ink�bb sz"k�tve a felz�rkóz�s lehet s�geit.

Nem egyedi jelens�g, hogy a fogyat�kkal �l k, a 45 �ves kor fele! i munkav�llalók 
�s munkan�lküliek, a t�bbgyermekes any�k, a p�lyakezd  Þ atalok, az elz�rt települ�-
seken �l k vagy kül�n�sk�ppen a roma etnikumhoz tartozók piaci versenyt�rsaikn�l 
jóval nehezebben juthatnak �ll�shoz, de a nagyar�ny� munkan�lkülis�g, a t�meges 
elszeg�nyed�s, a l�tbizonytalans�g �s a kil�t�stalans�g, illetve az orsz�gos �tlagot jóval 
meghaladó roma n�pess�g a t�rsadalom tagjait a b"nbakkeres�s, az el �t�letek kiala-
kul�sa �s fennmarad�sa ir�ny�ba orient�lja, �gy a nagyobb fok� diszkrimin�ciót szinte 
„term�szetes” jelens�gnek tekinthetjük.

A kutatómunka sor�n eddig el�rt, �s az el z ekben r�viden ismertete!  eredm�-
nyekre alapozva elmondható, hogy a kül�nb�z , els sorban a nyugat-európai tapasz-
talatokra �pül  munkaer -piaci modellek �s a magyar valós�g �sszevet�se r�v�n r�vi-
l�g�thatunk egy fontos, id nk�nt er teljesen h�! �rbe szoruló t�nyre. Jelesül arra, hogy 
a haz�nkban �sszess�g�ben is igen komoly gondok forr�s�t jelent  foglalkoztato! s�gi 
probl�m�k megold�sa els sorban nem a m�s k�rnyezetben születe!  „nyugati mint�k” 
�tv�tel�ben, hanem sokkal ink�bb a lok�lis t�nyez k, ok-okozati �sszefügg�sek lehet  
legm�lyebb felt�r�s�ban, ez�ltal helyi, speciÞ kus modellek �s programok kidolgoz�s�-
ban keresend k.
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Summary

Istv�n Balcs�k
Labour Market Models and the Hungarian Reality

A% er the review of the theoretical models concerning the functioning of the labour 
market the study set as an aim the summary of the main characteristics of the unem-
ployment in Hungary in the modern age, the examination of the usability of various 
theories and the systematization of the practical experiences regarding to the reasons 
and special characteristics of unemployment, which originated from the areas in a cu-
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mulatively disadvantageous situation in the Northeastern part of the Great Plain. Based 
on the data collected by the help of statistical and empirical methods, the in-depth in-
terviews and our own experiences we can formulate the following statements.

The dynamic market balance, assumed by the neoclassical model practically does 
not exist neither in any part of the research area nor in the whole area. In the past 
one and a half decades were rather about the unbalanced situation of the supply and 
demand side caused by the post-socialist transformation crisis, and not merely the self-
regulating mechanisms of the market, but also the intervention of the government, the 
strenuous work of the employment organization were unable to successfully draw the 
two sides together.

On the other hand the accomplishment of partial markets, substantiated by the seg-
mentation theories is perceivable in everyday life and can be sustained by empirical 
data, moreover the accumulation of various segmentation factors inside the country 
and the region promote the formation of speciÞ c partial markets even more. On the 
basis of the criterions considered by the dual-segmented labour market model and the 
factors which produce the segmentation, clearly the secondary partial market (with 
unfavourable features) is dominant in the study area. 

In the peripheral areas we can observe the accumulation of the disadvantages al-
most every time: the market is characterized by its unstructured nature, low wages 
and worse working conditions than the average. The geographical location of the study 
area is one of the most signiÞ cant segmentation factors in this case: the Northeastern 
border region is far from the Western border, therefore the preferred sectors, which 
could encourage the development of the primary market by means of their technologi-
cal level are completely absent in this area.

An even more unfavourable factor is the concentration of the population without 
elementary education in the peripheral area. This is the reason and the consequence 
of the development of the secondary market at the same time: the labour force with 
low qualiÞ cations does not a! ract the investors with high employment potential, at 
the same time the unfavourable labour market-living conditions catalyze powerful de-
mographic erosion through the strengthening of the selective out migration. Thus the 
potential workforce basis has Þ rm secondary characteristics, and a number of research 
results sustain that in these areas no new jobs can be created in spite of the existence of 
the necessary intentions and opportunities, because on account of the qualiÞ cation or 
the employment a! itude, simply no employees are available in su&  cient numbers.

Although the macro economic environment, which determine the working condi-
tions of the labour market, and the labour force basis itself has Þ rm secondary char-
acteristics, nevertheless as a result of the powerful and speciÞ c role of the social mar-
ket, some unique characteristics can be observed here, which radically di$ er from the 
experiences gained in the mother country of the theory. According to the model, as a 
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result of the clearly disadvantageous circumstances the characteristic of the secondary 
market is the weaker linkage of the employees and the high level of ß uctuation, which 
is a consequence of the Þ rst factor. On the other hand these statements are not, or only 
partially characteristic of the study area. 

Most of the available data clearly show that in the peripheral areas near the border 
practically only the secondary market works indeed, but it determines the employ-
ment-unemployment characteristics in any case. Therefore even if the speciÞ c „social” 
partial market has secondary characteristics in almost every respect, considering the 
strength of the linkage of the market actors and their ß uctuation the situation is the 
opposite of the Western model. 

The so called secondary labour market, which fundamentally based on the Ger-
man model provides a temporary solution according to the original conception in the 
transitory state between two jobs, therefore the level of ß uctuation is high, and nothing 
keeps the actors here. On the other hand in the regions of Hungary with permanent 
employment crisis the market with secondary characteristics became primary as re-
gards its actual functions, as the long-term subsistence of a large, sometimes decisive 
part of the population depends on it. A stationary core of the unemployed established, 
the members of which cannot and do not want to leave the secondary market, and the 
lifestyle partially based on the Þ nancial support provided by the social labour market 
is widespread. Therefore the average time spent in the labour registry is several times 
longer than in Western Europe (one and a half years instead of three months), that is 
the ß uctuation typical there is on a minimal level in this case.

The strength of the links has – mainly because of the above mentioned conditions 
– some speciÞ c characteristics. In most of the study areas only the local authorities are 
capable of o$ ering jobs, which are necessary for the staying inside the subsidy system 
and for the subsistence, thus the actors of the social market – as they have no other 
choice – have strong links with the institutions, which provide their sustenance, as a 
result of their exposedness. It is another issue that in certain cases these strong links 
are not necessarily consequences of the exposedness, but rather outcomes of a deliber-
ate undertaking, which is based on precise reckoning, but these events do not substan-
tially change the fundamental circumstances. 

As these two characteristics of the secondary labour market recall rather the West-
ern primary partial market, it is not surprising that the primary market here is prac-
tically the opposite of its Western counterpart. In the atomized enterprise structure 
the labour force with typically low educational level ß uctuates rapidly (otherwise the 
employers do the same), and this as well as the competition caused by the considerable 
oversupply resulted that in spite of the intentions of the employees, no deÞ nitive links 
can form with the employer, moreover the theoretically guaranteed beneÞ ts su$ er sig-
niÞ cant damage.
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The neo-institutionalist model, which emphasizes the institutions’ e$ ect on the op-
eration of the labour market, can be applied in the study area successfully, since state 
intervention has a signiÞ cant role in the improvement of the chances of Þ nding a job. 
All this is easy to see, if we take it into consideration that in most se! lements the local 
governments became the most important and in several cases the only employer, and 
the so called social labour market, which is maintained by the state has dominant role 
– practically they are the public projects and jobs of public utility.

The discrimination theory of the labour market can be applied for the analysis of 
the real market situation from several aspects, as in the case of most of the employees 
living in the Northeastern areas of Hungary we can talk about the lack of the equal 
opportunities or the considerably limited character of it as regards the possibility of 
ge! ing a job and the preservation of the position, or even the salaries. Moreover the 
discrimination factors not only observable to a greater extent in comparison with the 
more developed areas of the country, but as a result of the social tension produced by 
the worse living conditions they have determinant role in these regions as well, and 
the unemployment and the poverty trap reproduce the disadvantageous situation as a 
self-generating process, while it decreases the chances of closing up more and more as 
the years pass. 

It is not a unique phenomenon that the handicapped people, employees and unem-
ployed over 45 years, mothers with several children, career-starters, people living in 
out-of-the-way se! lements and especially the Romas have more di&  culties in Þ nding 
a job than their competitors in the market, but the large-scale unemployment, the mul-
titudinous impoverishment, the uncertainty of existence and hopelessness, just as the 
high rate of Roma population, which exceeds the national average signiÞ cantly may 
encourage witch-hunt, development and remaining of prejudices among the members 
of the society, therefore the higher degree of discrimination can almost be considered 
as a natural phenomenon.

Based on the Þ ndings of the research work up to the present, shortly summarized 
above, we can say that as a result of the comparison of various labour market models, 
mostly founded on Western European experiences and the Hungarian reality we can 
highlight an important statement that is o% en pushed into the background. This state-
ment says that the solution of the employment problems, which cause serious trouble 
in our country, does not mean the reception of the „Western pa! erns”, originate from a 
di$ erent environment in the Þ rst place, but preferably the as thorough revelation of the 
local elements and the casual relations as possible, and by this means the preparation 
of local, speciÞ c models and programs will be possible.


