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A magyar bérnövekedés értékelése a mögöttünk hagyott 8 évet 
illetően nem szimpla közgazdasági kérdés – bizonyos értelemben 

intellektuális kihívás!

„Magyarország pedig ebben a 
környezetben egy kis csoda. 

Soha nem láttam olyan 
országot, amely kétszámjegyű
bérinflációval rendelkezik, és 

sikerül tartania az inflációt a cél 
alatt.” (Willem Buiter – 2018)



Mi határozza meg a reálbérek növekedési 
ütemét a gazdaságban?



A reálbérek alakulását mindig  három 
tényező határozza meg!



A termelékenység (GDP/foglalkoztatottak) 
alakulása 2000-2018 között

Forrás: Ameco

Átlagos éves növekedési ütem:
2000-2008: 3,6%   (reálbérek duplázódási ideje: 19 év)
2010-2018: 0,7%    (reálbérek duplázódási ideje: 100 év)



A termelékenység éves változása a régióban a válság 
előtt és után (%-ban)! 

A tények ezt mutatják: 

1.Az elmúlt 8 évben termelékenység növekedése a régióban Magyarországon messze a 
legalacsonyabb! 

2.A válság előtti helyzethez képest a termelékenység növekedésében a legnagyobb visszaesést 
Magyarország szenvedte el!



A bérnövekedés statisztikái: munkaügyi statisztikák 
versus nemzeti számlák

A bérek változásának mérésére kétféle statisztikai kimutatás létezik Magyarországon:

1.Munkaügyi Statisztika

-a bérek alakulását az 5 főnél többet foglalkoztató gazdasági egységeknél méri

-a teljes foglalkoztatásban alkalmazásban állóknál

-havonta szolgáltat adatokat, ezért „headline”- ként szolgál a gazdasági híradásokban 

-2. Nemzeti számlás statisztika

-- a GDP jövedelmi oldalán megjelenő bértömegből, és a (hazai)foglalkoztatottak számából indul ki

-- negyedévente kerül csak publikálásra

-- a nemzeti számlás adatok jelennek meg a  nemzetközi adatbázisokban (Ameco, Eurostat) 

-Normál esetben a két statisztika nem mutathat számottevő különbséget, hiszen 1. ugyanabból a 
sokasából merít, 2. a munkaerő szabad áramlása miatt a gazdasági egységek közötti bérek nem 
szakadhatnak el egymástól. 



A bérnövekedés statisztikái 2000-2010 között

A reálbérek alakulása 2000-2010 között (CPI, 2000=100)

A kétféle statisztika rendkívül szorosan együttmozog 2010 előtt. 2010-
től azonban az események markáns fordulatot vesznek!

Rés: 3%



Reálbér-növekedés 2010-2018: mégis, milyen mértékű? 
(2010=100, GDP deflátor)

A

Az egyes bérstatisztikák között korábban meglévő szoros kapcsolat az elmúlt 8 évben 
teljesen szétesett. Azzal a megdöbbentő helyzettel kell szembenéznünk, hogy 1. a 

munkaügyi statisztikák (31,7%)több, mint háromszor olyan magas bérnövekedést jeleznek, 
mint a nemzeti számlák, 2. A munkaügyi statisztikák alapján a magyar bérhányad az EU-

ban (Szlovéniát leszámítva) a legmagasabb lenne, ami nyilván képtelenség.   

Rés:20%



Mégis, mit mondhatunk akkor a tényleges 
bérnövekedés nagyságáról?



Bérstatisztikák és felső határ – mit mutatnak?

Az ábrából két fontos konklúzió adódik: 1. A valós bérnövekedés a nemzeti számlás 
adatok, s a hipotetikus felső határ között helyezkedik el. 2. Magyarország közvéleménye 
az elmúlt 8 évben legalább másfélszer akkora bérnövekedésről értesült, mint amennyi 
valójában megtörtént. 3. A munkaügyi statisztikák azt a realitásoktól messze 
elrugaszkodó helyzetet mutatják, hogy a magyar bérhányad az EU-ban (Szlovéniát 
leszámítva) a legmagasabb. Ez pedig nyilván szakmai képtelenség. 



A bérnövekedés mértékével kapcsolatos 
néhány konklúzió

Ha azzal a realisztikus feltételezéssel élünk, hogy 2018-ra a bérhányad a historikus 60%-
ra zárt vissza (vagyis a tényleges bérnövekedés a hipotetikus felső határ közelében 
helyezkedik el akkor: 

1.Az  elmúlt nyolc évben a reálbérek átlagos éves növekedése (CPI alapon) 2,5% 
körüli lehetett.

2.Mindez összhangban van a háztartások egy főre jutó fogyasztói kiadásainak évi 
2,6%-os emelkedésével az ominózus időszakban!

3.Igazi kuriózumnak tekinthető, hogy a bérnövekedés mértéke a történelmi léptékű EU-
s támogatások mellett nem érte el az évi 3%-ot! A magyar bérnövekedés igazi 
kuriózuma azonban meghökkentő módon mégsem ez!



A bérnövekedés dekompozíciója

Az elmúlt 8 év magyar bérnövekedésének igazi kuriózuma az, hogy a még ennek a szerény 
mértékű növekedésnek (évi 2,5%) is jelentős részét (mintegy 2/3-át olyan tényezők idézték 
elő,  amelyek tartós bérnövekedés forrásai semmiképpen sem lehetnek.



Ki fizeti a termelékenység növekedését meghaladó
béremelkedést?

A Társadalombiztosítási Alapok bevételeinek, valamint az alapok központi költségvetési 
támogatásának alakulása (reálérték, Mrd Ft,)

Forrás: Magyar Államkincstár, TB alapok mérleg



Ki fizeti a termelékenység növekedését meghaladó
béremelkedést? – II.



Hogyan áll a bérnövekedés ügye a régiós országokhoz 
képest?

A bérek alakulása a régió országaiban 2010-2018 között (GDP deflátor, szuperbruttó)

Forrás: Ameco

A bérnövekedés tekintetében Magyarország a régió messze leszakadó és  vitathatatlan 
sereghajtója!



Zárszó gyanánt!

A magyar bérnövekedés alakulásával kapcsolatosan Willem Buiter értetlenkedése nem 
meglepő!

1.A gazdasági híradásokban megjelenő bérnövekedés mértékének jelentős része statisztikai hiba!

2. Olyan gazdaságban, amely évi 0,6%-os termelékenységnövekedést produkál, nincs realitása 
bérfelzárkózásról beszélni. (A termelékenység növekedése még az elmúlt három évben is csak évi 1,3%-
ra gyorsult. Ez különösen aggasztó, hiszen az Okun törvény következtében különösen gyors 
termelékenység-növekedést kellene tapasztalnunk.

3. Az elmúlt három év gyors bérnövekedése jelentős részben (mintegy 2/3-ában) más gazdasági 
szereplők (nyugdíjas társadalom) rovására történt, illetve a közösségi feladatok leépítésére támaszkodott. 

4. Az elmúlt nyolc év bérfolyamatainak elemzése, s a termelékenység kirívóan gyenge alakulása 
mélyebb üzenetet is hordoz: a 2010-től kimunkált ún. „magyar modell” annak a rendszerváltáskori 
álomnak a beteljesítésére, mely szerint Magyarország belátható időn belül a magas jövedelemmel 
rendelkező fejlett országok táborába tartozhat, aligha alkalmas. Tulajdonképpen számos tekintetben 
gyökeres gazdaságpolitika fordulatra lenne szükség.



Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!


