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Üres/összes munkahely (KSH, Eurostat)

2%

A vállalatok 85%-a panaszkodik, de:

• A munkahelyek 2%-a hiányzik (KSH, 2016)

• Munkaerőhiány miatt fellépő kapacitás-
kihasználatlanságról a cégek 2-4 százaléka 
számol be (Progno 2015)

Három eset lehetséges:

A cégük üzleti tevékenységét akadályozó tényezők 
között a munkaerőhiányt említők aránya

85%

• A vállalatok szeretnek panaszkodni

• „Ácsingózás”: szeretne, de nincs rá pénze 

• Lemond a munkahely-teremtésről, mert 
tudja, hogy a piacon nem kapható az a fajta 
tudás, amire szüksége lenne. A megfelelő 
minőségű kínálat béremeléssel sem 
teremthető meg.
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a vállalatok legjobban fizető egytizedéhez képest
Kapacitáskihasználatlanság a szakképzett munkaerő hiánya miatt

Az így értelmezett 
hiányjelzések 

36%-a jön a legrosszabbul 
fizető 1/3-tól
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A reziduális bér decilisei

95% konfidencia-intervallum Pontbecslés

fizető 1/3-tól

20%-a a legjobban fizető 
1/3-tól

Minta: Rövid Távú Munkaerőpiaci Prognózis + Bértarifa-felvétel (2015)



Először a szó szoros értelmében vett hiányhelyzetekről lesz szó 
( a 2%-ról)

Ezt annak figyelembe vételével tárgyaljuk, hogy az 
országban jelentős munkaerőtartalék áll kihasználatlanul

***

Majd arról, vajon mi hiányozhat a kínálati oldalon ahhoz, 
hogy a vállalatok kedvet kapjanak a munkahelyteremtésre? 
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Üres/összes munkahely (KSH, Eurostat) Regisztrált munkanélküliek és közmunkások

Ezeknek az aggregátumoknak a 
kapcsolatáról lesz szó

Bejelentett üres állás (NMH)



UV: a piac éppen annyi munkába lépést 
„termel” U számú munkanélküli és V számú üres 
állás felhasználásával, amennyi ellensúlyozza a 
munkahely-megszűnést

VS: mennyi álláshelyet kínálnak a vállalatok U 
függvényében?

UV akkor húzódik magasan, ha a „párosítás” 
nem hatékony

Jó és rossz egyensúlyok

nem hatékony
Rossz az információáramlás, nehézkes a mobilitás, a keresett 
és kínált készségek erősen különböznek

VS akkor húzódik alacsonyan, ha a munkaerő-
költség merev
Minimálbérszabályozás, szakszervezeti ellenállás, jogi 
korlátok, a toborzási költségek nem csökkennek U-val, mert a 
munkanélküliek messze laknak, képzetlenek, válogatósak 

A és B is egyensúly (steady state), de A 
nyilvánvalóan kedvezőbb



Hogy Magyarország 
hogyan mozgott ebben a 
térben, annak a 
megítélése alapvetően 
attól függ, mit gondolunk 
a közfoglalkoztatásról

a)A közmunkások 

A közmunkán elérhető bér 36 (33) százalékkal elmarad 
még az elsődleges munkaerőpiacon érvényes 
minimálbérektől is

A bér hosszabb távon sem függ az egyén 
termelékenységétől

A munkaviszony felmondása vagy meg nem kötése 
súlyos szankciókkal jár

A munkaerőforgalom egy teljes nagyságrenddel a)A közmunkások 
foglalkoztatottak és 
további vitának helye 
nincs

b)Csakhogy …

A munkaerőforgalom egy teljes nagyságrenddel 
intenzívebb, mint az elsődleges munkaerőpiacon  

A közmunkások nagy többsége a közfoglalkoztatás és 
a munkanélküliség között “ingázik”

Maga a kormányzat sem tekinti teljes értékű 
foglalkoztatásnak, világosan jelzi a tervezet, mely szerint 
három éven belül maximum tizenkét hónapig lehetne 
közfoglalkoztatotti státuszban dolgozni.



ILO/OECD ?
A közmunkásokra (és általában a 
foglalkoztatottakra) nincs megbízható 
álláskeresési adat

Regiszter ?

A tömeges közmunka sok következményének egyike:  Mo-n ma nincs jó 
mérce a munkanélküliség szintjének megítélésére

Regiszter ?
Nem tartalmazza a közmunkásokat

Regisztráltak + közmunkások? 
Olyanokat is tartalmaz, akiket nem tekinthetünk 
munkanélkülinek



A hosszú bevezetés után:

A piac – legalábbis a képzetleneké – kifelé sodródik az UV térben, ami surlódásokra és 
szerkezeti meg nem felelésre utaló fejlemény. 

Nem egyedülálló (IRL, S, SLO), de attól még baj. És a baj nagyobb része itt nem is látszik.
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A piacon nem kapható az a fajta tudás, amire 
szükség lenne? A megfelelő minőségű kínálat 
béremeléssel sem teremthető meg?

tapasztalattal rendelkező, 0-8 osztályt végzettekkel szemben

A szakmunkás végzettségűek bérelőnye az azonos munkaerőpiaci 

Példa: szakmunkásképzőt végzettek

Valami hiányzik

Azonnal használható 
gyakorlati tudás?

Bizonyára az is, de abban a 
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Bizonyára az is, de abban a 
világban, amivel összeköt 
minket a kereskedelem, a 
tőkemozgás – és ma már a 
munkaerőmozgás is – nem 
errefelé halad a piac





A munkafeladatok jellegének változása az USA gazdaságában 1980 – 2012 között
Demming (2015), Whitmore  et al. (2016)



A jó nem kognitív képességekkel rendelkezők 
nagyobb arányban dolgoznak, többet keresnek és 
túlreprezentáltak olyan foglalkozásokba, amelyek:

• Nem rutinjellegűek

• Társas interakciót igényelnek

• Nehéz őket automatizálni

Per-Anders Edin, Peter Fredriksson, Martin Nybom, Björn Öckert: The 
Rising Return to Non-Cognitive Skill, IZA DP No. 10914, 2017

Svéd férfiak, 50%-os minta a teljes svéd férfi népességből, kongitív és 
nem-kongnitív készségek mérése 18 éves korban, sorozáskor. Kimenetek 
mérése 38-42 éves korban.

• Nehéz őket automatizálni

• Kevéssé érinti őket a kiszervezés (outsourcing)



Ebbe az irányban haladunk?

A szakképzésben biztosan nem

Felnőttkorban? Ott biztosan nem, ahol a 
legnagyobb szükség lenne rá



Helyezések (9 ország)

Utolsó            21
Utolsó előtti    8
Negyedik       1
Első                 2  (TV)

Országok

Aktív tanulás

Passzív tanulás,
szórakozás 32

Országok

Bermuda
Egyesült Államok 
Hollandia 
Kanada 
Magyarország 
Norvégia 
Olaszország
Svájc
Új-Zéland 

Civil részvétel

Tanulás munkában



Összefoglalás

A betöltetlen állások száma 2013 után jelentősen nőtt, és magasnak tekinthető 
(2%). A munkaerőhiányra panaszkodó vállalatok aránya nagyon magas (ipar: 
85%). 

A piac „alsó” része kifelé sodródik az UV térben

******
A panaszok részben, a piaci bérszint alatt fizető vállalatoktól jönnek, de …

… gyanítható, hogy sok fejlesztés, piacnyitás, stb. hiúsul meg a magasabb bérek 
esetén  sem megfelelő szinvonalú kínálat miatt.

A nagy kérdés az, hogy az oktatás, a szakképzés és a felnőttkori tudásfelhalmozás 
meg tudja-e teremteni azt a fajta kínálatot, ami felé a fejlett világ halad  


