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A munkaerő piac
A munkaerőpiac - szabályozott
• itt bonyolódik a szerződéskötés
A munkaerőnek ára van, amelyet különböző tényezők
befolyásolnak :
• részben a helyi kereslet/kínálati mennyiségek,
de emellett számos egyéb tényező is:
• Globális verseny, Határhaszon, Érdekegyeztetés során
meghatározott korlátok :minimális bér, ajánlott bér
• Az adók és járulékok mértéke
• A megélhetési költségek
• A foglalkoztatáshoz kapcsolódó törvényben szabályozott,
és/vagy kulturálisan meghatározott követelmények:
munkakörülmények, munkabiztonság , juttatások, szabadság stb.
költségei

A kereslet-kínálat egyensúlya, alakulása
• Nagyon sok tényező befolyásolja
• Nem értünk egyet azzal az ultra liberális megközelítéssel,
amely szerint a munkaerő kínálatot (az ehhez kapcsolódó
javadalmazást) kizárólag a munkaerő kínálat mennyisége
határozná meg
• A munkaerő kereslet – a jelenlegi, post- indusztriális
korszakban erősen differenciált:
• Szakmaszerkezet, munkatapasztalat, hozzáértésszaktudáselemek, kompetenciák, gyakorlat, betaníthatóság,
egyediség stb. szerint
• Az egyensúly csak elvileg és csakis a részmunkaerőpiacokon létezik
• Egyensúly közeli helyzet létezhet: ha a kereslet alakulása
hosszú időn keresztül „tendenciózus”, lassan változik
• Az utóbbi évtizedekre a lassú, kiszámítható változás nem

A munkaerő kínálatot befolyásoló tényezők
• A rész-munkaerő piacok termelési-társadalmi hagyományai
• A társadalom szerkezete, az egyes szerkezeti elemek
(társadalmi csoportok törekvései)
• A társadalomszervező ideológiák: státus, megbecsültség vs.
Szakértelem
• Az iskolarendszer-képzési rendszer működése, kormányzati
stratégiák
• Demográfiai folyamatok
• A vélt vagy valós munkaerő keresleti információk
• A várható jövedelem, karrierlehetőségek
• Az elérhető életforma
• Munkavállalási hajlandóság (vs. …. Más jövedelemszerzési
formák, vs. Szabadidő, ( pl: korai nyugdíjba vonulás, hosszú
GYES stb

Kereslet -kínálat egyensúlytalansága
Munkanélküliséghez vagy munkaerőhiányhoz vezet
Munkanélküliség típusai
• Ciklikus- konjunktúra változás, idényszerű igények
esetén
• Strukturális, amikor a munkaerő keresleti (szakma)
szerkezete és a kínálat szakmaszerkezete között jelentős
eltérés van
• Súlódásos (frikciós) , -szinte mindig jelen van: a keresletkínálat lassú, de változása mellett az úton lévők
• Krónikus, állandósult: tartósan alacsonyabb a kereslet, mint a
kínálat
• Diszkriminációs: pl roma, idősebbek felvételének
megtagadása

Foglakoztatás/politika feladatai
• A munkaerőpiac külső szabályozása
• A munkaerőpiacról kiszorultak társadalmi
csoportjainak fejlesztése: hogy képessé
váljanak a munkaerőpiacra való belépésre
• A kereslet-kínálat egyensúlyának
megteremtése érdekében: a különböző
politikákkal való együttműködés

Munkaerőpiaci helyzetkép 2006 (II.né.)
Foglalkoztatás jellemző adatai, változási tendenciák,
nemzetközi összehasonlítás

Népességi adatok, 2006.
 Népesség: 10,07 millió, csökkenő
 Ebből 6,5 millió munkavállalói korú,
 Magyar szabályozás 15 – 61 (ffi), 15-60 (nő)
 Nemzetközi ajánlás 15 - 64

 A munkavállaló korúak száma enyhén nő
(kb. évi 50 ezerrel)
 demográfiai adatok és
 nyugdíj korhatár változás miatt.

Tendenciák a népesség összetételében






Elöregedő népesség
Magasabb iskolázottsági szint
Hosszabb a képzésben töltött idő
A fiatal munkavállalói réteg csökken
Jelentős az iskolarendszert szakképzetlenül
elhagyók aránya (10-15%)
 Gyenge –objektív okok- a mobilitási hajlandóság
 Regionális eltérések a kereslet és kínálatban

A népesség összetétele

(Forrás: Magyarország 2005 - Központi Statisztikai Hivatal,
2006)
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Munkavállalási korú foglalkoztatottak Mo-n
Év

Ezer fő

1993=100

Éves változás

Foglalkoztatási arány

1980

4887,9

132,5

…..

79,4

1993

3689,5

100,0

-5,6

60,8

1994

3633,1

98,5

-1,5

59,8

1995

3571,3

96,8

-1,7

58,7

1996

3546,1

96,1

-0,7

58,3

2000

3721,7

100,9

+5,2

62,1

2001

3808,2

103,2

+2,3

60,4

2002

3810,6

103,3

+0,1

60,0

2003

3847,2

104,3

+1,0

60,8

2004

3825,4

103,7

-0,6

60,0

2005
2006

3878,6
3934,0

105,1
106,6

+1,4
+1,5

56,9
57,3

Strukturált, szegmentált munkaerőpiacok:
dimenziók

• Földrajzi elhelyezkedés: rész-munkaerőpiac
– Kiterjedése: belső közlekedés, a közlekedés idő és pénzbeli
költségeinek függvénye
– A helyi és környezetben lévő kereslet-kínálati viszonyok
befolyásolják
• Szakmaszerkezet szerinti szegmentáltság
– Mindenkori kereslet-kínálati viszonyok
• Etnikai, más kulturális, szociális szegmentáltság
(Diszkriminatív szegmentáltság)
• Képzési kibocsátó szerinti szegmentáltság
• Bérszínvonal, juttatások
• Érdekérvényesítő képesség ( egyéni, csoportos,
szakszervezeti)

Munkaerő piaci elméletek 1.
Neoklasszikus (J. Stuart Mill) szabad piac, természetes
egyensúly, ahol az „magától létrejön”, beavatkozás nélkül
rendre kiegyenlítődik: létrehozza az igazságos béreket és a
lehető legteljesebb foglalkoztatást
Institucionalista (Veblen) tagadja a neoklasszikus
megközelítést: a piac nem szabad, jelentős a külső- állami,
szakszervezeti stb. beavatkozás
Dunlop: nincs tökéletes verseny, nincs „homo economicus” az állam, a
szakszervezetek, a különféle közvetett – a munkavégzésre- irányuló
szabályozások korlátozzák a versenyt
Szerinte nemcsak külső, hanem belső-munkaszervezeten belülimunkaerőpiac is van
A külső munkaerőpiac a közgazdasági törvények szerint működik
A belső munkaerőpiacot (javadalmazás) szervezeti beavatkozások térítik
el

Munkaerő piaci elméletek 2.
•

A belső munkaerőpiac a bennlévő munkaerő számára
differenciált feltételeket teremt– Verseny, javadalom, karrier stb. terén
• de ugyanakkor a külső munkaerővel szemben védelmet is
jelent ( különféle jogok, foglalkoztatási biztonság stb.)
• Belső munkaerőpiac típusai /dimenziói/ szegmensei:
– Egységes vállalati ( mindenkire azonos jogok, szabályok)
– Szakmai (rögzített tarifák, besorolások. Pl. mérnökök,
ügyvédek)
– Kompetitív: ( ahol a kereslet-kínálat törvényei korlátlanul
működnek . Legerősebben a szakképzetlenek „marginális”
piacán
• Egy szervezeten belül is egymás mellett élhetnek e típusok

Munkaerő piaci elméletek: duális munkaerőpiac
Primer és szekunder szegmensek élnek egymás mellett ( belső és
külső m. piacon egyaránt)
A primer: szabályozott, biztonságot nyújtó keretek és feltételek
– javadalmazás, munkakörülmények, foglalkoztatás
biztonsága. Létrejöttében nagy szerepük van a
szakszervezeteknek és a „helyüket átvevő” „human relation”
felfogást képviselő személyzeti politikának
A szekunder: alacsonyabb javadalom, gyengébb
munkakörülmények, bizonytalanabb foglalkoztatás stb.
Ezen a piacon: alacsonyabb szakértelem, könnyebb
kicserélhetőség, gyenge érdekérvényesítő képesség, gyakran
szegénység, „alacsonyabb” kultúra
Lásd: Doeringer-Piore-Galasi-Sík

Munkavállalók és munkaadók rétegződése
MUNKAVÁLLALÓK
•
•
•
•

Képzettség, szakmai tapasztalat, bérpozíció
Keresleti pozíció ( ritkaságérték, túltelítettség)
Nem, életkor, lakóhely, családi körülmények
Az érintett rész munkaerőpiac jellemzői (kereslet-kínálat
mennyiségei)
• Mobilitási hajlandóság
• Státusz és presztízs hierarchiában elfoglalt hely
• Bejárt életpálya-referencia
E dimenzíókat keresztbeszeli: Egymással
• versengő
• Korlátozottan versengő
• Nem versengő

Munkavállalók és munkaadók rétegződése
MUNKAADÓK
Időről időre változik
• Közszolgálati
• Piaci
– Tulajdonos típusa, szervezeti kultúrája, foglalkoztatási stratégiái
szerint
– Vállalati méretek szerint
– Tevékenység típus szerint (ágazat, alágazat)
– Konjunkturális pozíció ( növekvő, stagnáló, gyengülő )
– Keresleti pozíció ( keresleti vagy kínálati piacon helyezkedik el)
E dimenzíókat keresztbeszeli: Egymással
• versengő
• Korlátozottan versengő
• Nem versengő

Strukturált, szegmentált rész munkaerőpiac
:dimenziók
•földrajzi elhelyezkedés nyitott BP, nagyvárosok, elzárt
• szakmai kultúra, munkaerő kínálat szempontjából:
diverzifikált vagy monolit
• hiány vagy egyensúly vagy túlkínálat jellemzi
•Magas-alacsony munkanélküliség
•Bérszínvonal –életszínvonal
• Adekvát képző intézmények létezése-hiánya
•Szolgáltatók/beszállítók jelenléte
•Munkaközvetítés, munkaerő fejlesztés szervezeteinek
létezése-hiánya

Munkaerő piaci és foglalkoztatási problémák
• Kevés vállalkozás, kevés munkahely
• Kereslet-kínálat egyensúlyának hiánya
– Mennyiség/ szakképzettség/ túlkínálat/ munkanélküliség,
• Monolit ágazati szerkezet: a szegmensben képződő munkaerőt
nem képes befogadni
• Felszálló és leszálló ágban lévő ágazatok jelenlétének
kiegyensúlyozatlansága
• Alacsony bérkínálat: nem felel meg a keresletnek
• Vállalkozások egyenetlen méretszerkezete: egyenetlen munka
és szervezeti kultúra
• Kiépületlen, gyengén működő munkaerőpiaci szolgáltató
szervezetek , Hiányzó eljárások a feszültségek kezelésére
• Foglalkoztatási diszkrimináció jelenléte

Legsúlyosabb foglalkoztatási problémák
•
•
•
•
•
•
•
•

Magas munkanélküliség, tartós munkanélküliség
Alacsony képzettségi szint,
Diszkriminatív foglalkoztatási kultúra
A társadalmi státusz törekvések nem felelnek meg a
munkaerő keresletnek
Magas a feketemunka, az illegális foglalkoztatás
aránya
Alacsony motiváció a legális munkavégzésre,
„Munkátlanság” kultúrájának elterjedése, illegális,
szürke túlélési stratégiák elterjedése
A problémák kezelésére felkészületlen munkaerőpiaci
szervezet

A munkaerő fejlesztés „alanyai”: A kritikus
helyzetben lévő csoportok
• Akik még sohasem dolgoztak
– Iskolarendszert szakképzetlenül elhagyó fiatalok
• (max. Általánost végeztek, lemorzsolódottak, sikertelen
iskolai pályafutásuk miatt frusztráltak, alapvető
tudásbeli hiányokkal rendelkeznek, gyengék a
munkaerőpiaci beilleszkedésre irányuló motívumaik )
– Gimnáziumot, szakközépiskolát szakma nélkül elhagyók
• Egy részük átmeneti helyzetben van : felsőfokú
képzésbe igyekszik
• Akik már lemondtak a felsőfokról: státusz törekvéseik
miatt nem helyezkednek el• Aki előbb-utóbb valamilyen szakképzésbe kerülnek

A munkaerő fejlesztés „alanyai”: A kritikus helyzetben lévő
csoportok
• Nem továbbtanuló, divatos, nem keresett, középfokú
szakképzettséggel rendelkezők – státusztörekvésekkel
( informatikus, multi –média szakos, stb.
• Elvileg piacképes középfokú szakképzettséggel rendelkezőkereslethiányos térségekben élők
Munkában lévő veszélyeztetett csoportok
• Leszálló iparágak dolgozói: ruha-, cipőipar, élelmiszer
feldolgozás: üzemek bezárása várható
• Kivonuló és technológiaváltó vállalatok dolgozói
• Leépítéssel veszélyeztetett közszolgálati munkahelyek :
orvosok, pedagógusok, közigazgatás alkalmazottai

A munkaerő fejlesztés „alanyai”: A kritikus helyzetben lévő
csoportok
• Akik kiszorultak a munkaerőpiacról: munkanélküliek
–
–
–

Szakképzetlen fizikai munkások (férfiak, nők)
Kisgyermekes anyák
Nem keresett szakmákkal rendelkező diplomások és középfokú
végzettségűek ( padagógusok, orvosok, humán végzettségű
diplomások, középfokú végzettségű fehérgallérosok)
– A munkahelyekért folyó versenyben lemaradó idősebb korosztály
(45-50 éven felüliek )

A szociálpolitika állandó és átmeneti alanyai

• Hátrányos helyzetben lévő térségek
Szakképzetlen csoportjai (romák, szegények
stb.
• Tartós munkanélküliek (szakképzetlenek és
szakképzettek ), akik elveszítették
munkavállaló képességeiket
• Munkanélküli családok (felnőttek és
gyermekek) : kialakulnak a munkanélküliség
túlélési stratégiái, „munkanélküli kultúra”
• Képzésbe nem vonható fiatal és idősebb
csoportok

Munkaerő fejlesztés és foglalkoztatás fejlesztés 1.
A munkaerő fejlesztés: az egyénre, csoportra irányuló fejlesztő
tevékenység annak érdekében hogy helyreállítsa az egyén
munkavállaló képességét, megteremtse
foglalkoztathatóságát
A foglalkoztatás fejlesztés: egy-egy térségre, településre,
vállalkozásra irányuló tevékenység annak érdekében, hogy
bővítse a térség, település, vállalkozás foglalkoztató
képességét
Ideális esetben a munkaerő – és foglalkoztatás fejlesztés
komplex módon, egymással összehangolva folyik :
1.
2.
3.
4.

Helyzetelemzés
Gazdaság-, munkaerő-, és foglalkozatás fejlesztési programok
készítése
Megfelelő fejlesztési források mozgósítása
Programok végrehajtása

Munkaerő fejlesztés és foglalkoztatás fejlesztés 2.
A jelenlegi helyzet messze van az ideálistól:
• A GOP – csak egy ponton kapcsolódik a TÁMOP-hoz: a
munkavállalók képzésével
• A TÁMOP – alig rendelkezik vállalkozásfejlesztési eszközzel
Komplex fejlesztés csak mintaprogramok keretében folyik: pl.:
– EQUAL
– Foglalkoztatási paktum- működési mechanizmusok fejlesztése

Viszont A foglalkoztatás fejlesztés területén:
• Közmunka és közhasznú munka programok
– Szakképzetlen munkanélküliek, érettségizettek , fiatal diplomások
számára

• Tranzit foglalkoztatás
• Szociális vállalkozások létrehozása

Foglalkoztatás-fejlesztés 2
• Rugalmas, atipikus foglalkoztatási formák
• Távmunka
• Önfoglalkoztatás

A munkanélküliség
Dávid János
ELTE TáTk 2008

A munkahely elvesztése súlyos csapásokkal jár az
egyének számára

Következményei
• a rendszeres jövedelem csökkenése vagy megszűnése,
• az egyéni-családi költségvetés egyensúlyának felbomlás
• A munka mint idő és cél és életszervező „eszköz” hiánya
• A kiszolgáltatottság létrejötte (kölcsönök mások, akár az
állam segítése igénybevételének kényszere)
• Létbizonytalanság
• fölöslegesség és értéktelenség átélése
• a jövő kilátástalanná válása.
• Családi konfliktusok kialakulása
• A társadalomban elfoglalt pozíció megrendülése
• Az önkép, önazonosság tudat megsérülése
• A munkanélkülieket érintő negatív megítélés megélése
• Idegi-egészségi állapot megrendülése (stressz )
• munkavégző képesség leépülése( tartós munkanélküliség
esetén)

A munkanélküliség kezelése
• Állami felelősség, célszervezet működtetése
• Egyéni állapotok – kezelése
• Egyéni-kiscsoportos kezelés - szakmai szolgálatok
• Munkaerőpiac felvevőképességének fejlesztése: gazdaság és
foglalkoztatás fejlesztés
A kezelés általánosan elfogadott filozófiája
• Az érintettek önsegítő képességének fejlesztése, támogatása
mellett :
• külső tárgyi –információs támogatás nyújtása
• A külső –objektív elhelyezkedési feltételek javítása

A foglalkoztatás

Felhasznált irodalom
•
•
•

Tóthné, Sikora Gizella: Munkaerőpiaci ismeretek
Miskolc
SZÉKELY VINCE: A munkanélküliek segítése
Benedek László: tanácsadás munkanélkülieknek (1996)

Támogatás megnevezése
Munkaerő-piaci
képzés
által érintett létszám

2001

2002

2003

91,519

82,835

82,895

59,894 43,725 47,14
1

4,742
410

27,235
2,374

2,403

4,011

34,091

11,049 11,492

2591

27,678

34,224 29,853 18,56
3

Felnőttképzés
(normatíva
alapján)
- Összlétszám, ebből:
- Fogyatékossággal élők
MpA FA Felnőttképzési
keretből
befejezett
képzésből kikerültek
RKK-kban
részesültek
létszáma

képzésben
belépő

HEFOP 1.1
részesültek)

(képzésben

856

2004

2005

13,414 8,613

Lépj egyet előre2
Képzésben
összesen

2006

9,742
részesültek

Munkaerő-piaci képzés által érintett
létszám a képzettek összlétszámának
a %-ában

91,519
100,0

83,691
99,0

149,406 132,40 100,88 88,32
2
7
9
55,5

61,0

43,3

53,4

