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ELŐSZÓ

Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával három éve indí-
tottuk el a Munkaerõpiaci tükör címû évkönyvsorozatot. Az idei kötet össze-
állításakor igyekeztük hasznosítani az elsõ két év során összegyûjtött ta-
pasztalatokat. Számos visszajelzést kaptunk a munkaerõpiaci szolgálat szer-
vezeteiben, a közigazgatásban, az önkormányzatokban, a civil szervezetek-
ben, oktatási intézményekben és kutatóintézetekben, valamint a sajtóban
dolgozó kollégáktól arról, hogy jól tudták hasznosítani az általunk közrea-
dott információkat. A tapasztalatok alapján, úgy tûnik, nem kell változtat-
nunk a könyv alapvetõ célkitûzésein és szerkezetén. Az idén is olyan kiad-
vány összeállítására törekedtünk, amely a rendelkezésünkre álló statiszti-
kák, elméleti kutatások és empirikus elemzések alapján közérthetõ formá-
ban, jól áttekinthetõ szerkezetben mutatja be a magyarországi munkaerõpiaci
folyamatok jellemzõit, belsõ összefüggéseit. A kiadvány öt részbõl áll.

1. Áttekintõ tanulmány a magyarországi munkaerõpiac állapotáról
2001-ben

A tanulmány bevezetõje megállapítja, hogy 2001-ben két ellentétes irányú
folyamat zajlott a magyarországi munkaerõpiacon. Miközben a piac a ki-
lencvenes évek közepe óta a legnagyobb elbocsátási hullámot szenvedte el,
a gazdaság bizonyos területein élénk volt a munkaerõ-kereslet, új beruhá-
zások indultak, bõvültek a régebbi tevékenységek. Az elsõ fejezet röviden
vázolja a munkaerõpiacot 2001-ben meghatározó legfontosabb gazdasági
és nem gazdasági körülményeket. Az adatok azt mutatják, hogy Magyaror-
szágot csak mérsékelten érintette a legmodernebb ágazatok és a hozzájuk
kapcsolódó szolgáltatások növekedésének világszerte érzékelhetõ megtorpa-
nása. Ugyanakkor a minimálbér 2001 januári jelentõs emelése nyomán a
munkaerõköltségek emelkedése a kereslet visszaesésében é elsõsorban az ala-
csony átlagbérû ágazatokban kimutatható létszámcsökkenésekhez vezetett.
Sem a minimálbéremelés kedvezõtlen hatását kompenzálni kívánó, sem a
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munkanélküliek gyorsabb elhelyezkedését ösztönzõ kormányzati intézke-
dések nem tudták ellensúlyozni a kedvezõtlen foglalkoztatási hatásokat.

A tanulmány második fejezetében ismertetjük a népesség munkaerõpiaci
részvételének jellemzõit, beleillesztve a 2001. évi adatokat a hosszú távú
munkaerõpiaci trendekbe. Néhány fontos mutató esetében bemutatjuk az
Európai Unió, illetve a csatlakozni készülõ közép-kelet-európai országok
adatait is érzékeltetve Magyarország helyzetét a régió országai között. A
munkaerõ-felvétel adatai szerint a 15–64 éves népesség 60 százaléka volt
jelen a munkaerõpiacon 2001-ben. Ez az adat lényegesen alacsonyabb az
Európai Unió 70 százalék feletti átlagánál. Ha a foglalkoztatottsági rátákat
tekintjük, különösen a 40–54 éves férfiak foglalkoztatottsága mutat szem-
betûnõ lemaradást. Bár a munkanélküliek száma mind a munkaerõ-felvé-
tel, mind a munkanélküli-regiszter adatait tekintve, 2001-ben csökkent
Magyarországon, ebbõl sajnos nem következtethetünk a munkaerõpiaci
helyzet javulására. Az év során ugyanis növekedett a munkavállalási korú
inaktív népesség száma. Az inaktív népesség mintegy húsz százaléka társa-
dalmilag elismert indok nélkül maradt távol a munkaerõpiactól. Ebben az
évben tovább növekedtek a helyi munkaerõpiacok, települések közötti kü-
lönbségek. Legsúlyosabb helyzetben a kistelepülések, a városhiányos, peri-
fériális helyzetû kistérségek vannak, ahol a magas munkanélküliség magas
inaktivitással, magas függõségi rátákkal, a szegények, a roma népesség magas
arányával párosul.

A tanulmány záró gondolatai az Európai Unióhoz való csatlakozás munka-
erõpiaci kérdéseivel foglalkoznak. Az ország elõtt igen nagy feladatok áll-
nak ezen a területen is. Ahhoz, hogy elérhetõ legyen 2010-re az EU-ban
célul kitûzött 70 százalékos foglalkoztatási szint, az elkövetkezõ kilenc év-
ben évente 100–110 ezerrel kellene növelni a foglalkoztatottak számát. Ez
a cél csak akkor érhetõ el, ha a kormányzat átfogó intézkedésekkel teremti
meg ennek feltételeit, s a szociális ellátó rendszerek reformja, a nem hagyo-
mányos munkavégzések széles körû meghonosítása mellett jelentõsen mér-
sékli a munkát terhelõ adókat. Az egyik legfontosabb tennivaló azonban a
népesség képzettségi szintjének növelése, a munkavállalási korú népességen
belül a szakképzetlen munkaerõ arányának jelentõs csökkentése. Hatalmas
anyagi és szellemi ráfordításokkal, a képzés jogi, intézményi rendszerének
jelentõs átalakításával érhetõ csak el, hogy a magyarországi munkaerõ meg-
feleljen az Európai Unió gazdaságában sikeresen integrálódó vállalkozások
igényeinek.

2. Közelkép

A kötet Közelkép címû fejezetének célja egy-egy kiválasztott terület ma-
gyarországi összefüggéseinek mélyebb, részletesebb elemzése. A fejezet meg-
írására felkért szerzõk feladata, hogy tömör, közérthetõ formában összefog-
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lalják az adott téma elméleti hátterét a nemzetközi szakirodalom és a hazai
empirikus kutatások legfontosabb megállapításait.

Az idei kötet Közelkép címû fejezete a munkaerõ-kínálat és munkaerõ-
kereslet összefüggéseit elemzi. Választ keresünk arra a kérdésre, hogy az
1990-ben még a 70 százalékot jelentõsen meghaladó foglalkoztatási arány
miért csökkent a ma mért nagyon alacsony szintre, és milyen esélyeink
vannak arra, hogy újra elérjük 2010-re az EU által célul kitûzött 70 száza-
lékos szintet.

A kilencvenes évek elején tömegessé váló munkanélküliség elsõsorban a
súlyos értékesítési válsággal küszködõ vállatok munkaerõ-keresletének lé-
nyeges csökkenésével és a csõdhullámmal magyarázható. 1993 után azon-
ban már a munkaerõpiac keresleti és kínálati oldala egyaránt lényegesen
átalakult a korábbi állapotokhoz képest. A fejezet ezt az átalakulási folya-
matot mutatja be; az elsõ rész a kínálat alakulását vizsgálja meg, míg a
második rész a kereslet alakulására ható tényezõket tárgyalja. A két oldal
elemzésének eszközei lényegesen eltérnek egymástól: míg a kínálati oldalon
az álláskeresõ egyén jellemzõit és viselkedési szabályosságait elemezzük, a
kereslet esetében a vállalkozások és a kormányzati szervek munkaerõpiacot
határozó szerepét vizsgáljuk.

A Munkakínálat címû fejezet elsõ részében a munkakínálatot mint az
adott munkaerõpiaci feltételek mellett munkába lépni hajlandó, illetve
munkát vállalni kívánó egyének összességét tárgyaljuk. Bemutatjuk a férfi-
ak és nõk gazdasági aktivitásának, foglalkoztatásának, valamint munkanél-
küliségének alakulását, vizsgáljuk az aktivitást és a munkanélküliséget meg-
határozó tényezõket. Az ezt követõ részben elemezzük a férfiak és nõk fog-
lalkoztatási esélyeinek különbségét meghatározó tényezõket.

A fejezet második részében a munkakínálat mennyiségét mint valamely
idõegység alatt ledolgozni kívánt munkaidõ mennyiségét határozzuk meg.
Ebben a részben bemutatjuk a szokásos heti munkaidõben mért munkakí-
nálat alakulását a munkavállalók munkaerõpiaci szempontból meghatáro-
zó jegyeinek (nem, iskolai végzettség, életkor stb.) bevonásával. Elemezzük
a ledolgozni kívánt munkaidõ hosszára ható tényezõket (bér, nem munká-
ból származó jövedelem, munkavállalással járó költségek) és bemutatjuk a
fizetett és nem fizetett munka kínálatának meghatározására szolgáló mo-
dellek eredményeit.

A kapott eredmények alapján kísérletet teszünk az effektív munkaerõ-
kínálat meghatározására, ami az aktuálisan foglalkoztatott személyek mun-
kaerõ-kínálatán túlmenõen magában foglalja az éppen dolgozó, de egy eset-
leges vagy folytatódó gazdasági fellendülés esetén valószínûsíthetõen mun-
kába lépõ egyének munkakínálatát is. A fejezet utolsó részében bemutatjuk
a nõk és a férfiak munkakínálatának különbségeit meghatározó tényezõk
alakulását.
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A munkaerõ-keresletet elemzõ fejezet elsõ részében bemutatjuk az elem-
zés során használt legfontosabb fogalmakat. A második részben összefog-
laljuk a külföldön végzett empirikus elemzések eredményeit, míg a harma-
dik rész a munkahelyteremtés és munkahelyrombolás magyarországi mér-
legét mutatja be az 1992 és 2000 közötti idõszakra. A tanulmány utolsó
részében a vállalatok munkaerõ-keresletét leíró modelleket, valamint né-
hány érdekesebb ország esetében a modellek eredményeit ismertetjük. A
fejezet végén közöljük a magyarországi adatokkal végzett számítások ered-
ményeit, és a munkaerõpiaci változásokat megpróbáljuk összevetni a gaz-
daság szerkezetének átalakulási folyamatával.

3. A munkaerõpiaci jogi intézményi rendszer

A Munkaerõpiaci tükör elsõ kötetében részletes áttekintést adtunk a foglal-
koztatáspolitika jogszabályi és intézményi hátterének kialakulásáról és fej-
lõdésérõl. A második kötetben a 2000. év során bekövetkezett legfonto-
sabb változásokat elemeztük. Az idei kötetben a jogi-intézményi környezet
fejlõdéstörténetének megismertetésére vállalkoztunk. Az elemzés célja, hogy
bemutassuk az elmúlt évek változásainak legfontosabb okait és következ-
ményeit. Ennek keretében részletesen elemezzük a munkaerõpiaci politika
finanszírozási rendszerében lezajlott változtatásokat, a munkaerõpiaci ér-
dekegyeztetés alakulását, a munkaügy kormányzati irányításában, az álla-
mi foglalkoztatási szolgálat felépítésében és mûködésében bekövetkezett
fordulatokat. Külön-külön fejezetekben tárgyaljuk a munkanélküliek kere-
setpótló támogatási rendszerének, változásait és az aktív munkaerõpiaci
politika módosulásait. Azok számára, akik egy-egy meghatározott szerve-
zet, eszköz jellemzõjérõl, mûködésérõl szeretnének információt kapni, a
tájékozódást megkönnyítendõ a könyv margójára nyomott négyzetekbe
tájékoztató címeket, megjegyzéseket irtunk.

4. Statisztikai blokk

A statisztikai blokk részletes információt ad a rendszerváltozás óta eltelt
idõszak alapvetõ gazdasági folyamatairól a népesség, a munkaerõpiaci rész-
vétel, a foglalkoztatás, a munkanélküliség, az inaktivitás, a bérek, az okta-
tás, a munkaerõ-kereslet, a regionális különbségek, a migráció, az ingázás
jellemzõirõl, az ipari kapcsolatokra vonatkozó adatokról és néhány munka-
erõpiaci mutató nemzetközi összehasonlításáról. A könyv Közelkép címû
fejezetének egyik kiemelt témájához csatlakozva, ebben az évben részletes
idõsorokat közlünk a munkaidõ alakulásának jellemzõirõl. Felhasználjuk a
2001. évi népszámlálás adta lehetõséget, és közreadunk néhány táblázatot a
foglalkoztatottság és munkanélküliség alakulására vonatkozó népszámlálá-
si adatokról. A táblázatokban közölt információk áttekintését, értékelését
megkönnyítendõ, a legfontosabb összefüggéseket grafikonok és térképek
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segítségével is ábrázoljuk. A fejezet végén röviden ismertetjük a legfonto-
sabb adatforrásokat és módszertani kiegészítéseket fûzünk a felhasznált sta-
tisztikai adatok egy részéhez.

5. Bibliográfia

A Munkaerõpiaci tükör elsõ kötetében válogatást készítettünk az 1992 és
1999 között megjelent magyarországi folyóiratok és kiadványsorozatok
munkaerõpiaci tárgyú publikációiból. A második kötetben válogatást ad-
tunk közre 1. az 1985 és 2001 között megjelent könyvekbõl, 2. az 1999
szeptembere és 2001 szeptembere között megjelent hazai folyóiratcikkek-
bõl, 3. az 1990 és 2001 között megjelent külföldi folyóiratcikkekbõl. Eb-
ben a kötetben egyrészt friss publikációkkal egészítjük ki az eddigi összeál-
lításokat, másrészt válogatást adunk közre külföldön az elmúlt évtizedben
megjelent és a magyarországi munkaerõpiac jellemzõivel foglalkozó köny-
vekrõl. Tapasztalataink szerint a munkaerõpiaccal foglalkozó kutatások ered-
ményeinek jelentõs részét a szerzõk kutatóintézetek, egyetemek mûhelyta-
nulmány sorozataiban publikálják. A fejezet végén az elmúlt évtizedben
megjelent hazai és külföldi mûhelytanulmányokból gyûjtöttük ki a ma-
gyarországi munkaerõpiac jellemzõivel foglalkozó fontosabb mûveket. A
Magyarországon kiadott könyvek, könyvrészletek listája 130 tételt tartal-
maz. A lista végén található tárgyszó-index megkönnyíti az olvasó eligazo-
dását a válogatás tanulmányozása során.

* * *

A szerkesztõbizottság tagjai nagyra értékelik az MTA Közgazdaságtudomá-
nyi Kutatóközpont, a Központi Statisztikai Hivatal, a Budapesti Közgaz-
daságtudományi és Államigazgatási Egyetem emberi erõforrás tanszékének,
a Foglalkoztatási Hivatal, a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisz-
térium munkatársainak a kötet szerkesztésében, a részanyagok elkészítésé-
ben végzett munkáját. Köszönetet mondunk a Munkaerõpiaci Alap irányí-
tó testületének, az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány kuratóriumá-
nak az elõzõ kötetekhez fûzött észrevételeikért, javaslataikért és nem utol-
sósorban a kiadvány anyagi támogatásáért.


