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Walter Cerfeda már a szeminárium elején hangsúlyozta, hogy a cél jelen esetben 

nem a szakmai jellegű elmélyülés, hanem olyan politikai jellegű vita, ami 

orientálja és alátámasztja az ETUC állásfoglalását  a jelenlegi válságkezelést 

illetően. A politikai jellegű vita fontosságát az is alátámasztotta, hogy a 

meghívott felszólalók között volt Armindo Silva, az EU Bizottság Foglalkoztatási 

Igazgatóságának igazgatója, Pierangelo Albini, a Confindustria (az olasz 

Gyárosok Szövetsége) és a Business Europe (a munkaadók egyik európai szintű 

szervezete) képviseletében, illetve Girogio Usai, a Confindustria igazgatója. 

 

1. Defláció és munkanélküliség 
Sajátos új jelenség (aminek veszélyére egyébként már jó pár hónappal ugyanez 

a grémium felhívta a figyelmet) lett a régi EU tagállamokban az alacsony, zéró, 

sőt negatív infláció (defláció). Paradox helyzet az, hogy miközben a korábbi 

években folyamatosan a jövedelemelosztásra negatívan ható magas infláció 

elleni küzdelem lehetséges módjai voltak napirenden, most éppen ellenkezőleg, a 

defláció (valójában az alacsony likviditás) káros – növekedést gátló - hatásaival 

kell szembesülni, illetve azzal, hogy a béralku során hiányzik a tér a 

bérnövekedéshez.   

 

A másik égető probléma – az egyes országokban több-kevesebb sikerrel 

alkalmazott védekezési és fékező technikák ellenére – a munkanélküliség régóta 

nem tapasztalt növekedése és szintje (az EU-ban átlagban 9,4%, 2%-kal 

meghaladva a 2008 évit.)  Pedig a tagállamok jelentős részében tapasztalható az 

állami beavatkozás, döntően két oldalról is. Egyrészt a munkaidő csökkentése 

miatt bekövetkező jövedelmet államilag kipótolják (ennek többféle technikájáról 

is beszámoltak, s például sikeresnek bizonyult a német un. kurzarbeit; 

Spanyolországban az un. ideiglenes munkaerő elbocsátás, Lengyelországban a 

munkaidő lecsökkentése akár a felére, s a minimál bér 70%-ának megfelelő 

állami támogatás, stb.), s tovább-vagy átképzéssel ötvözik; másrészt a belső 

fogyasztói piacot erősítik mesterséges eszközökkel (Friederike Posselt, DGB, 

Ronald Janssen, ETUC); illetve  főleg Németországra, Franciaországra, Ausztriára 

és Hollandiára jellemzően a munkaidő rugalmassá tételével.     

Azért a tagállamok válságkezelő – gazdaságösztönző - csomagjainak volt némi 

hatása.   EU Bizottság adatai a visszaesés lassulását mutatják, a 27 EU tagállam 
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visszaesése (GDP) 2009 I. negyedévében még 0,% volt, a másodikban már csak 

0,2%. Továbbra is kritikus helyzetben – alultőkésített állapotban - van azonban a 

bankszektor, ami nehezíti a megfelelő hitelmozgást. (Armindo Silva, EU 

Bizottság).    

     

2. Strukturális (és szociális) válság 
 Bár a jelenlegi válság pénzügyi válságból bontakozott ki, nem pusztán (sőt nem 

főleg) konjunkturális válságról, recesszióról vagy a ciklikus folyamatok lefele 

tartó ágáról van szó, hanem – legalábbis az EU-ban, és nem annyira az USA-ban, 

vagy pl. a már ismét fellendülő szakaszban lévő ázsiai nagygazdaságokban -  

annál sokkal komolyabbról (aminek a kezelése is jóval bonyolultabb), mégpedig 

strukturális válságról. Hogyan reagáljunk (hogyan reagáljon az ETUC) erre a 

strukturális válságra? Megismerhettük az ETUC Végrehajtó Bizottság ezzel 

kapcsolatos nézeteit, azaz azon kívül, hogy meg kell találni a megfelelő pénzügyi 

szabályozás módozatait (amivel kapcsolatban mind a mai napig nem történtek 

megfelelő konkrét lépések pl. a bankokat illetően), újra kell definiálni az európai 

ipart, meg kell újítani a termelést és a piaci modelleket; felül kell vizsgálni a 

versenyképességért felelős és a szociális tényezőket. Ez utóbbival kapcsolatban 

pl. a figyelem középpontjába kell helyezni az országok közötti  - szociális 

dömpinghez is vezető – egyenlőtlen bérszínvonalat, a vezetők és a beosztottak 

jövedelme közötti növekvő szakadékot, a bizonytalan (atipikus) 

munkahelyek számának növekedését; s ide tartozik az ETUC napirendjén egy 

ideje jelenlévő nagy kérdés, a minimum bér – s közötte az EU szintű – 

szükségességének és jellegének kérdése. Hasonlóképpen foglalkozni kell a 

munkaügyi kapcsolatokkal, s ezek szerepével e folyamatban. (W. Cerfeda, ETUC) 

 

Nemcsak a munkanélküliség és a bizonytalan – határozott idejű – 

munkaszerződések száma nőtt meg az utóbbi időben, hanem már régóta először, 

a szegénység, a szegények száma is. Ezt mutatják a szociális 

kirekesztettségnek, a marginalizáltságnak a Dublini alapítvány által mért 

indikátorai. Bebizonyosodott az is, hogy a szolidaritás alapú 

nyugdíjrendszereknek meg kell maradniuk, a piaci alapú nyugdíjbiztosítók 

kockázata óriási.  (Armindo Silva, EU Bizottság).  
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A strukturális válság tényével való egyetértést követően a megoldáskeresés 

kapcsán pl. olyan nézetek is voltak, hogy negatív növekedésre van szükség a 

fenntarthatóság és a környezetvédelem miatt, ezt a termékek élettartamának 

növelésével (Victor Coelho, UGT-Pt).  

 

3. Válságkezelő eszközök - EU Bizottság 
Ahhoz, hogy ezen változtatni lehessen, a munkavállalók átképzésére, új 

termékekre, új technológiára – mégpedig zöldre –,  az egész életen át tartó 

tanulás megvalósulására lenne szükség.  A Bizottság úgy gondolja, hogy a 

vállalatok versenyképességüket nem a bér jellegű termelési költségek 

csökkentésével kell, hogy elérjék, hanem egyéb költségeket kell felülvizsgálniuk. 

A Bizottság a maga részéről ösztönzi az egyes tagállamok közötti mobilitást is. A 

szükségessé váló egészségügyi és szociális szolgáltatások ösztönzése pedig 

egyben új munkahelyeket is jelent. 

  

A válságkezelés során az európai szerkezetátalakítási alaphoz az év első három 

hónapjában ugyanannyi igény futott be, mint az előző 3 évben összesen. Az 

Európai Szociális Alap új lehetőségeket fog nyújtani, ezekről az Európai 

Szociális Alap tanácsadói bizottságában résztvevő szociális partnerek is 

beszámolhatnak, felhívhatják a figyelmet az új lehetőségekre. Így pl. 2010-től 

500 euró támogatást kaphatnak azok, akik vállalkozást szeretnének indítani. 

Lehetőség van tovább arra, hogy az Európai Szociális Alap 100 százalékban 

finanszírozza a képzéseket (Armindo Silva, EU Bizottság).    

 

4. Béralku 2009-ben 
A 2009-es bérmegállapodások esetében az EU tagállamaiban a jellemző trend a 

bérbefagyasztás (pl. a UK-ban kötött bérmegállapodások 58%-a tartozik ebbe a 

körbe), illetve (kisebb mértékben) a bércsökkentés (a UK-ban a megállapodások 

12%-ban következett ez be.) Spanyolországban hosszú évek óta először nem 

sikerült megkötni az ágazatoknak iránytűül szolgáló ágazatközi megállapodást. 

Olaszországban szolidaritási megállapodásokat kötöttek, különösen délen, 2-3 

évig a bér 60%-át kapják a munkavállalók, viszont nem bocsátanak el senkit. A 

Benelux államokban országos ágazatközi megállapodások 2009/2010-re nem 

jelentenek (reál)bérnövekedést, ugyanakkor meghagyták a korai nyugdíjba 
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menetel lehetőségét (56 éves kortól). Írországban akár 15%-os bércsökkentésről 

lehet beszámolni, különösen a transznacionális vállalatok leányvállalatainál.   

(Ronald Janssen, ETUC) A UK-ban 2010-ben választások lesznek, ez 

befolyásolhatja a közszektorbeli bérek alakulását.  

 

5. Európai ágazati béralku koordináció 

5.1. Európai vasasok  

A szemináriumon résztvevő európai ágazati szövetségek közül Peter Scherrer 

(EMF) aláhúzta, hogy a vasas ágazatban kitartanak azon béralku-koordinációs 

szabály mellett, hogy a termelékenység növekedés eredményéből a 

munkavállalónak is kell részesednie. A bérdömping kivédése/enyhítése 

érdekében a kollektív alkuk proaktív koordinációjára van (továbbra is) szükség.  

Ez nem egyszerű, mivel  a gépipart, különösen az autóipart sújtotta leginkább a 

válság. (Az európai autóipar termelése az idén 40%-kal esett vissza a tavalyihoz 

képest, a foglalkoztatás 7,5%-kal).  Az EMF-nél1, de a textilágazatban  (ETUF)-

nál is, a kollektív megállapodások szövegét is tartalmazó adatbázis és hálózat, az  

EUC@BAN, ezt a folyamatot nagymértékben segíti. Az EMF kollektív alku 

politikájának fontosabb elemei: 

 A JÖVEDELEM ÚJRAELOSZTÁSA FENTRŐL LEFELE 

 BIZTOS FOGLALKOZTATÁS 

 AKTÍV POLITIKA A REÁLBÉR ÉS A JÖVEDELEM EGYÉB ELEMEINEK ERŐSÍTÉSÉRE 

 A LEGKEVESEBBET KERESŐK BÉRÉNEK STABILIZÁLÁSA MINIMUM 
BÉRPOLITIKÁVAL 

 AZ EURÓPAI KOOPERÁCIÓ ERŐSÍTÉSE VÁLLALATI SZINTEN.   
 

Az EMF munkaidő kartája 35 óra/hét munkaidőt, évente max 1750 órát, 

legfeljebb 100 fizetett túlórát tartalmaz, és azt, hogy a rugalmassággal 

kapcsolatban külön kell alkudni. Az első közös EMF követelés az, hogy a kollektív 

megállapodások tartalmazzák a képzéshez való egyéni jogot. Ennek elérése 

érdekében több éves kampányt folytattak.  A második közös követelés is 

                                                
1 Az EMF 33 ország 72 szervezetét tömöríti, 5,5 vasas érdekét képviselve. 
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készülőben van: ez a biztosabb munkahelyért, a bizonytalan munkák ellen fog 

szólni. Erre azért van szükség, mert az már bizonyos, hogy a válság által 

leginkább érintettek a fiatalok, a vendégmunkások és közöttük is a nők, őket 

pedig leggyakrabban nem állandó szerződéssel alkalmazzák, rendes 

munkaidőben.   

      

 A konkrét példák jól mutatták az európai vasasok helyzetét. Svédországban az 

IF Metall-nak 440 ezer tagja van, közülük 2009-ben 25 ezren váltak 

munkanélkülivé és már 40 ezer fővel közölték, hogy várhatóan elbocsátásra 

kerül. Az IF Metall javaslatai között főleg a képzés szerepelt, amire azonban még 

nem kaptak megfelelő választ. 

Németországban az IG Metal annak érdekében, hogy megelőzze a munkahelyek 

elvesztését 24 hónapos ideiglenes rövidített munkát (kurzarbeit) 

szorgalmazott. A kollektív megállapodások korlátozzák a túlórát, szorgalmazzák 

a rövid munkaidőt, ill. rugalmas munkaidő elszámolást. Lehetőséget nyújtanak 

az 55 éven felülieknek az „részidős” nyugdíjba menetelre. Több vállalatnál a 

képzést és a tanoncokat támogatják. 

 

A transznacionális vállalatokkal kötendő európai keretmegállapodások jövőjével 

kapcsolatban az EMF problémája a partner hiány, azaz kérdéses, hogy az EMF 

kivel tárgyaljon, kivel írjon alá megállapodást, legalábbis iparági szinten. Az EMF 

európai szintű munkaadói partnere, a SEEMET, nem hajlandó európai szinten 

tárgyalni, de nincs is erre kapacitása (három fővel működik).  Egyszerűbb a 

helyzet néhány alágazatban, ahol a szociális párbeszédben vannak olyan 

szereplők, akik ezt meg tudják tenni. (Peter Scherrer, EMF) 

 

5.2. Európai építők 

Az építőipari ágazatban (16,5 millió dolgozó az EU-ban) az EFBWW 85-95%-

ban kisvállalatokat tömörít, ahol a kollektív megállapodások kötése vállalati 

szinte lehetetlen, viszont jellemző az ágazati szintű megállapodások tető alá 

hozása. Az európai ágazati szövetség legfontosabb tárgyalt témakörei közé olyan 

kérdések tartoznak, mint a munkavédelem, képzés, foglalkoztatás, alvállalkozók 

kérdése, európai szociális párbeszéd. A béralkut illető elveik: 
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1. infláció+termelékenység növekedés megjelenése a béremelésekben 

2. egyenlő értékű munkáért egyenlő bért 

3. a munkavállalók közötti szolidaritás fenntartása 

 

Az építőiparban az EU-ban a válság következtében 2009-2010-ben kb. 2 millió 

munkahely szűnik meg. A helyzet nem látszik javulni: a bankok továbbra is 

kemény feltételekkel hiteleznek. A cégek csökkentik méreteiket. Az építőipar 

számára a válság enyhülését az jelentené, ha az ingatlanvásárlásokhoz a 

hitelfelvétel könnyebbé válna, illetve, ha az infrastrukturális beruházások 

keretében nagyobb városrekonstrukciók, stb. indulnának be. Jelszó: „Ruházzatok 

be az utcáinkba inkább, ne a Wall street-be!”. Mindennek következtében az idei 

kollektív alku tárgyalásokon a hangsúly a költségek fedezésén, pl. az utazási 

költségeken volt, illetve a munkaidő rugalmasságán. A minimum bér 

lehetőségének általánossá válása az építőiparban – az alacsony általános 

bérszínvonal miatt - nagyon fontos lenne. (Werner Buelen, EFBWW) 

 

5.3. Európai textilesek, ruhások és bőrösök 

2009-ben az európai bőripar termelése 7,7%-kal, a textilé 11%-kal (az USA-ban 

28%-kal) esett vissza. 2009-2010-ben kb. félmillió munkahely van veszélyben. 

Különösen a kis-és középvállalatok kerültek nehéz helyzetbe. A megoldás viszont 

nem az lenne, hogy még olcsóbb termékeket állítson elő az európai textil-és 

bőripar, hanem az, hogy kreatívabb legyen. A kollektív alkunál az egyes országok 

jól fel tudják használni az EUC@BAN-ban összegyűjtött adatokat, saját alkujuk 

során. (Patrick Itschert, FSE-THC)   

 

6. A válságkezelés sajátosságai néhány országban 
 

6.1. Németország     

Németország tipikusan az az ország, ahol a defláció 0,5%-os árszinvonal 

csökkenésben nyilvánult meg (2009 július). A munkanélküliség ugyanekkor 

elérte a 8,1%-ot (3,4 millió fő). Különösen súlyosan érintette a munkanélküliség 

a férfiakat és Nyugat-Németországot, nem utolsósorban az exportágazatok 

nehéz helyzetének – különösen az autó-és alkatrésziparnak – köszönhetően. A 
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megrendelések 48%-kal estek. Elsőként az munkakölcsönzők által kihelyezett 

munkaerő került nehéz helyzetbe. 2008 júliusában még 722 500-an voltak, 2009 

áprilisában már csak 508 000-en (30%-os csökkenés). Ugyanakkor – mint ahogy 

ezt már említettük – a kurzarbeit némiképpen stabilizálta a munkaerőpiacot 

(Kurzarbeitergeld). Ennek keretében a helyi munkaerőközpontok finanszírozzák a 

rövidített munkaidő következtében egyébként lecsökkenő bérek 60,67%-át. Míg 

korábban 12 hónapra terjedhetett ki a kompenzáció, 2008 novemberében 18 

hónapra, 2009 júniusától pedig már 24 hónapra. 1,1 millió dolgozót érint a 

kurzarbeit; a munkaidő csökkenés átlagosan 38%. 36600 vállalat veszi igénybe a 

kurzarbeit adta lehetőségeket. Ugyanakkor csak kevés vállalat él a rövidített 

munkaidő alatti – ugyancsak a helyi munkaerőközpont által finanszírozott - 

képzés lehetőségével is. 

 

A németországi gazdasági ösztönző csomag tartalmazta a 2500 eurós 

autóvásárlási ösztönzési lehetőséget, a 480 000 millió eurós banki ejtőernyőt, a 

jövedelemadó csökkenését, egyszeri 100 eurós kifizetést a gyermekek után, 

2010-től a betegbiztosítás költségének lecsökkentését. Még nem világos, hogy a 

válság mikor éri el a mélypontot.  

6.1.1. Kollektív alku  
A német munkaadók szerint a bércsökkentés szükségszerű. A helyzetet 

bonyolítja, hogy 2009. szeptember 27-én parlamenti választások lesznek 

Németországban. A kollektív megállapodásokban kialkudott bérek egyelőre nem 

követik a válságot, a béremelések 2,5-3%-ot tesznek ki. 2009-ben az átlagos 

béremelkedés kb. 3% lesz. 

A DGB jelenlegi követelése az alacsony bérszinvonalú dolgozók bérének az 

átlagosnál gyorsabb növelése (különösen a Deutsche Telekom-nál, a 

kereskedelemben, a közszolgáltatásoknál). Ezt a követelést a szakszervezet a 

belső fizetőképes kereslet stabilizálásának szükségességével indokolja.  

Munkavállalói oldalról a VER.DI és munkaadói oldalról a Gewask olyan két 

lépéses megállapodást kötött, amely szerint az első lépcsőben (2009 május) 

megvalósítandó 2,1% béremelést hét hónappal el lehet halasztani, ha a 

munkaadó és az üzemi tanács megállapodást köt erről a kedvezőtlen gazdasági 

helyzetre, romló rendelésállományra tekintettel. Az érintett vállaltoknak azonban 

mindössze egynegyede élt e klauzula lehetőségével.  
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A fémiparban gyakorivá vált a szakképzett munkavállalók kölcsönzése az egyik 

vállalat által (ahol az illető állandó munkaszerződéssel dolgozik, viszont csökkent 

a rendelésállomány) ideiglenesen a másiknak, ahol viszont éppen nőtt a 

rendelésállomány és így a munkaerő-szükséglet. 

A vegyiparban a munkaadók 10%-os bércsökkenést kérnek, 35 órás munkahét 

mellett. A munkaidő – nem utolsósorban a kurzarbeit lehetőségének is 

köszönhetően – csökkent. A szolgáltatások esetében csak a banki nyitva tartás 

ideje lett rövidebb (Friederike Posselt, GMB). 

6.2. Lengyelország  

A válság Lengyelországot későn és nem túl nagy erővel rázta meg, nem 

utolsósorban az exportszektor erőteljes modernizációja következtében.  A válság 

következtében nehezebbé vált a pénzforrásokhoz jutás, és Lengyelországnak át 

kellett vészelnie a zloty elleni látványos spekulációs támadást is. Mindennek 

következtében 2009. második negyedévében a GDP 0,6%-os növekedését 

tapasztalták. Az ipari termelés visszaesése 2009 júniusában csak 4,3% volt (az 

EU-ban átlagban ez 15,6%). 2009-ben az árszínvonal növekedése 3%. Annak, 

hogy végülis a termelés csökkenése enyhébb volt, mint az uniós, illetve nem 

alakult ki defláció az az oka, hogy a hazai belső kereslet magas maradt.   

Nem sikerült azonban megvédeni a munkaerőpiacot. A csoportos létszámleépítés 

2007-ben 10 ezer, 2008-ban 57 ezer, 2009 első félévében 50 600 főt érintett. A 

munkanélküliség 2008 júniusában 7,1%, 2009 júniusában 8,2% volt. Jelentős 

csoportos leépítések vannak a szolgáltatásokban, a bank és biztosítás 

alágazatban. 2009 végéig néhány export szektor esetében (elektronikai, 

autóipar) 20%-os munkaerő csökkenésre számítanak. Gondot jelent az, hogy az 

elbocsátottaknak nincsenek tartalékaik, akinek nincs munkája, azonnal 

szegénységbe süllyed. Probléma az is, hogy a dolgozók között viszont egyre 

gyakoribb a rögzített határidejű munkaszerződéssel alkalmazottak aránya. A 

szakszervezeteknek a legfőbb célja – e körülmények között - a munkahelyek 

megtartása és a biztonsági háló létrejötte a munkáját elveszítők számára. 

6.2.1. Válságkezelő csomag 
A válságkezelő csomag egyik lényeges pillére a tömeges elbocsátás 

alternatívájaként alkalmazott munkaidő csökkentés és a minimum bér biztosítása 
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legalább 6 hónapig egy speciális állami alapból. A referencia időszak 12  hónapig 

meghosszabbítható, ha létrejött a munkaadó és a dolgozói képviselet között egy 

erre vonatkozó megállapodás. Ugyanebből az alapból finanszírozzák a technikai 

leállás következtében ideiglenesen nem dolgozó munkaerő át-ill. továbbképzését. 

Korlátozzák a rögzített határidejű szerződéseket, egy munkaadónál legfeljebb két 

éves időintervallumra.  

6.2.2. Bérkövetelések  
2009-ben Lengyelországban a reálbér-növekedés 1,4%. A munkaadók azonban 

jelentős nyomást gyakorolnak a bérbefagyasztások érdekében, még az olyan 

vállalatoknál is, amelyeket nem érintett a válság. A közszektorban szintén a 

bércsökkenést szorgalmaznák. A szakszervezeti álláspont ezzel szemben az, 

hogy a bérnövekedés a belső fogyasztás ösztönzésének fontos 

tényezője, és valamennyi gazdaságilag is indokolt esetben (azaz a válság 

által nem sújtott vállalatoknál) a béremelést kell szorgalmazni.  

A minimumbérek alakulásáról tripartit bizottság dönt. 2008-ban 20,1%-os 

növekedésnek lehettünk tanúi, aminek következtében a minimum bérek az 

átlagbér 38%-át tették ki. 2009-ben a minimumbér emelkedés 13,3%, elérve az 

átlagbér 40%-át (abszolút értékben 330 Euro). 2010-ben az emelkedés 4,3% 

lesz, az átlagbér 42%-át adva. A végső soron kitűzött cél az, hogy a 

minimumbérek tegyék ki az átlagbér 56%-át.   

6.2.3. A Szolidaritás követelései  

 A FOGLALKOZTATÁSI SZINT MEGTARTÁSA AZ ÖSZTÖNZŐ CSOMAGOK 
SEGÍTSÉGÉVEL. 

 A HAZAI (BELSŐ) KERESLET ÉS PIAC NÖVELÉSE; A AZ ÁLLAMI BERUHÁZÁSOK 
ERŐSÍTÉSE. 

 AZ EURÓPAI PÉNZÜGYI ALAPOK JOBB KIHASZNÁLÁSA A VÁLSÁGKEZELÉS SORÁN. 

 TERV KIDOLGOZÁSA A SZEGÉNYSÉGBEN ÉLŐ – A VÁLSÁG ÁLTAL MÉG NEHEZEBB 
HELYZETBE KERÜLŐ - CSALÁDOK HELYZETÉNEK ENYHÍTÉSÉRE. 

 EURÓPAI SZINTEN – MODERN EURÓPAI IPARPOLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK 
SZÜKSÉGESSÉGE. 

 SZAKSZERVEZETEK KÖZÖTTI SZOLIDARITÁS. (SLAVOMIR ADAMCZYK, 
SZOLIDARNOSC) 
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7. Az európai szintű megállapodások 
 

Az Európai Bizottság már évek óta törekszik az európai szinten kötött vállalati 

megállapodások felmérésére (7,5 millióan dolgoznak az EU-ban multinacionális 

vállalatnál). Ahhoz, hogy még inkább figyelemmel lehessen kísérni és elemezni 

azt, hogy mi történik a multinacionális vállalatok belső megállapodásainak terén, 

úgy döntöttek, hogy szakértői hálózatot hoznak létre két éves időtartamra. A 

hálózatban 9-9 helyet kap a munkavállalói és a munkaadói oldal. A 

munkavállalói oldal képviselőit az ETUC delegálja, a munkaadóit a Business 

Europe. A delegálást 2009. szeptember végéig kell megejteni. Az ETUC még 

várja, hogy a tagszervezetei nevezzenek meg potenciális jelölteket.       

 

Változások következtek be az Európai Üzemi Tanácsok működésének törvényes 

hátterében, 2009 májusában megjelent az Európai Üzemi Tanácsok 

irányelvének módosítása (2009/38/EC)2. Feladat: az új irányelv tartalmának 

megismertetése a tagállamokban és alkalmazásának szorgalmazása.  

A transznacionális megállapodásokról feltérképezéséről, szerepükről született 

jelentés az Európai Bizottság Foglalkoztatási Főigazgatóságán. Ez is elérhető az 

interneten (The role of TNC agreements, sec(2008)2155 )          

Létezik a szociális párbeszéd szövegeinek adatbázisa, ez is elérhető a Social 

dialogue texts database-re klikkelve. 

 

8. Tanulságok, következtetések  
  

A viták során a következő vélemények és következtetések kristályosodtak ki: 

A bérek csökkentése a munkahely megőrzésére történő hivatkozással nem 

fogadható el. A szakszervezeteknek a bértárgyalások során agresszív 

megközelítést kell alkalmazniuk.  

Az egyes országokban szükség van a közös (európai) megközelítésekre. Az 

egyes tagállamokbeli szakszervezetek alku pozícióját a kollektív alku politikák 

                                                
2 A teljes szöveget magyarul lásd:  
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:122:0028:0044:HU:PDF 
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koordinálása erősíti. Ez nem új eszköz, viszont ahhoz, hogy a korábbiaknál 

hatékonyabban működjön, hatékony információ-cserére van szükség. 

Szükség van a magas és az alacsony jövedelmek közötti rés csökkentésére. 

Szükség van a válságkezeléssel kapcsolatban jó gyakorlatnak bizonyuló 

példák széles körben történő elterjesztésére, publikálására. 

Nem szabad levenni az európai minimumbér kérdését a napirendről továbbra 

sem. Kérdés, hogyan kalkuláljuk, hogyan indexáljuk (ez utóbbi pl. most 

különösen érdekes, hiszen az EU országainak jelentős részében defláció van); 

kérdés az is, hogy az egyes tagállamok mit várnak a minimumbértől?  

 A foglalkoztatás megvédésével kapcsolatban megállapíthatjuk, hogy a rövidített 

munkaidő (kurzarbeit) jó megoldásnak bizonyult. Ezzel kapcsolatban a kérdés az, 

hogy ki legyen az, aki finanszírozza (a kieső munkaidőért járó jövedelmet)? 

Ugyanakkor nem szabad elfogadni a munkaidő megosztást (working time 

sharing), mint intézményt, ha az a bér csökkenéséhez vezet.  

A fiatalokat, pályakezdőket külön kell kezelni, ők igazán nagy bajban vannak. A 

válság megoldása során alapvetően az európai versenyképesség, 

termelékenység, szerkezet váltás a hosszú távú megoldás alapja, enélkül 

pusztán a beruházások ösztönzése csak ideiglenes megoldást jelenthet. 

(Munkacsoportok) 

 

 A defláció – ami Európában jelentkezett – annak is következménye, hogy az 

európai fogyasztóknak nem áll rendelkezésére elegendő forrás. Valójában a 

munka világa az, aki fizeti a válságot, bár nem ő tehet róla. A követelések a 

következőkben foglalhatók össze: 

 

- A bérek vásárlóerejének növelése – igazságosabb jövedelemelosztás a 

cégen belül (a munka és a tőke között) 

- A szociális dömping csökkentése, a vállalatok közötti bérverseny 

visszafogása. Megoldás: minimum bér intézménye; valamint a kollektív 

megállapodásokkal történő lefedettség szélesítése 

- a szociális párbeszéd-munkaügyi kapcsolatok erősítése (Walter Cerfeda, 

ETUC).   

A munkaadói oldal meghívott debattőre (Girogio Usai, Confindustria) egyetértve 

azzal, hogy bár a szakszervezet feladata a bérkövetelés, a harmadik évezredben 

már nem a korábbi célokat és százéves eszközöket kellene a szakszervezeteknek 
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alkalmazniuk. Először is a valóságról kellene megfelelő tényképet készíteni, és 

utána felállítani a célokat. Így pl. Olaszországban nincsenek rossz helyzetben a 

munkaügyi kapcsolatok, csupán a Confondustria területén 77 ágazati kollektív 

megállapodást kötöttek, szabályozva a bérkategóriákat, igaz, nincs országos 

minimum bér. Vannak persze közös érdekek, mint pl. az illegális munka elleni 

küzdelem, s azzal is egyet lehet érteni, hogy a vállalat teljesítményének 

növekedése tükröződjön a bérekben is. Vannak azonban olyan eszközök, 

amelyekkel korábban lehetett manipulálni, ma már nem, pl. az euro-övezetbe 

történő belépés előtt a valuta mesterséges leértékelésével jobb helyzetbe 

lehetett hozni az exportáló vállalatokat, stb. Ezek az eszközök ma már nem 

állnak rendelkezésre. Nem ért egyet azzal sem, hogy a vállalaton belüli 

jövedelemelosztást módosítani kellene a vezetőség és a beosztottak között, 

ugyanis nem olyan nagy a különbség, ami ezt indokolná. Más a helyzet persze a 

sajtóban, médiában megjelenő ügyek esetében, a nagyvállalatok 6-7000 top 

managere, különösen a bankok és a biztosító társaságok felső vezetői valóban 

olyan jövedelmekhez jutnak, amelyeket már nem lehet a rájuk háruló nagyobb 

felelősséggel indokolni. Ezek azonban marginális esetnek tekinthetők. (Girogio 

Usai, Confindustria).   
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