FOGLALKOZTATÁS
A gazdasági válság következményeit a legtöbb ország
a foglalkoztatás tekintetében is eltérő módszerekkel
próbálta orvosolta. Ennek a globális szintű
foglalkoztatásra is hatása volt és helyi szinten is
számos kihívást jelent.
Az utóbbi évben némi fellendülést tapasztalhatunk
ugyan, azonban a megfelelő színvonalú és mértékű
foglalkoztatás jelenlegi helyzete Magyarországon is
égető probléma. Továbbá magyar sajátosság, hogy az
alacsony foglalkoztatási szint magas inaktivitással
párosul, illetve egyre több vállalat szembesül azzal a

problémával, hogy egyre nehezebb megfelelő
minőségű munkaerőt találni. Ez fennakadásokat
okozhat a működésben, ami plusz költségeket róhat a
vállalatokra.
Egy gazdaság stabilitása és versenyképessége
szorosan összefügg a foglalkoztatás erősségével és
minőségével. Továbbá magyar sajátosság, hogy az
alacsony foglalkoztatási szint

TÉNYEK ÉS TRENDEK, ahol változás szükséges
Az Action 2020 Magyarország program során kiemelt tények és trendek, ahol változás szükséges:
MUNKANÉLKÜLISÉG ÉS KISZOLGÁLTATOTTSÁG
o
o
o
o
o
o
o

A foglalkoztatási ráta 60,9%i
8% a munkanélküliségii, 5% a tartós munkanélküliség, 19,4% a 24 év alatti fiatalok munkanélküliségi rátájaiii.
A munkanélküliek 30%-a legfeljebb alapfokú végzettséggel rendelkezikiv
A GDP 22%-ának felel meg a szürke és fekete foglalkoztatásv
Az ország kétharmada az átlagbér alatt keres, a lakosság 32%-át veszélyezteti a mélyszegénységvi
Minden ötödik felnőtt tervezi, hogy rövid vagy hosszú távon külföldön vállal munkát vagy véglegesen
kivándorolvii
A lakosság csupán 32%-a elégedett a munkahelyi helyzetével, az életminőségével pedig csupán 27%viii
Fokozódó munkahelyi stressz, a vállalatok alig több mint 20%-a foglalkozik a munkahelyi stresszel ix

HIÁNYZÓ KOMPETENCIÁK ÉS KÉSZSÉGEK
o
o
o
o
o
o

Hiányszakmák különböző iparágakban (szakmunkások, mérnökök stb.)
A 16 év feletti lakosság 51%-a digitálisan írástudatlanx
A lakosság 65%-a nem beszél idegen nyelvetxi
Fejlődési potenciál a vezetési kompetenciák terénxii
Hiányoznak vagy alacsony szintűek az alkalmazkodási és rugalmassági készségek
Élethosszig tartó tanulásban résztvevők aránya kevesebb, mint 3%xiii

MUNKAHELYI DISZKRIMINÁCIÓ
o
o
o
o

A női-férfi kereset különbség 17,6 %xiv
A magyar gazdaság top200 vállalatából csupán 9-nek az élén áll női cégvezetőxv
A legtöbb hátrányos helyzetű csoportban alulmarad a foglalkoztatás a népességben betöltött arányukhoz
képest: a megváltozott munkaképességűek körében 18%-os, a romák körében 17%-osxvi
A lakosság csupán 31%-a gondolja úgy, ismeri a jogait, ha diszkrimináció érnéxvii

KORLÁTOZOTT FENNTARTHATÓ NÖVEKEDÉS ÉS TERMELÉKENYSÉG
SZEGÉNYSÉG ÉS ALACSONY VÁSÁRLÓERŐ
TÁRSADALMI FESZÜLTSÉGEK

Vannak további releváns tények és trendek a
foglalkoztatáshoz kapcsolódóan, amelyet az Action
2020 Magyarország program során megvitattunk, ám
végül a közvetlenül megcélzott kihívások közé nem
kerültek be, ugyanakkor a prioritás jelentőségének
érzékeléséhez és a teljességhez hozzátartozik ezek
megemlítése is.
A 60 év felettiek aránya a népességen belül 23%, ami
fokozatosan nő; a nyugdíjasok aránya az inaktív
népességen belül már most 36,8%xviii.
Az elmúlt húsz évben sose volt ilyen magas a
magyarok körében a migrációt tervezők aránya: mára
minden ötödik felnőtt tervezi, hogy rövid vagy hosszú
távon külföldön vállal munkát vagy véglegesen
kivándorol (a felnőtt lakosság 13%-a tervezi, hogy
néhány hétre/ hónapra, 16%-a, hogy pár évre
külföldre menne dolgozni, 7%-uk kivándorolna)xix.
Bár fokozatosan fejlődünk a nemi esélyegyenlőség
terén, máig érezhető az üvegplafon: a tőzsdei
vállalatok igazgatótanácsának tagjai között csupán 5%
nő, miközben az Európai Unióban 14% xx (Nemi
esélyegyenlőség világszintű rangsorban 87. helyet,
gazdasági szektoron belül 68. helyet foglalja el

Magyarország xxi ; a tőzsdei cégek 0%-ának
vezérigazgatója nő Magyarországon, 3% az EU-ban;
felsővezetők között 7% nő Magyarországon, 12% az
EU-ban; középvezetők 9%-a nő Magyarországon és
19% az EU-banxxii.)
Kevés az atipikus foglalkoztatás: a teljes munkaidős
alkalmazottak közül kb. fele annyian dolgoznak
atipikus foglalkoztatási formában mint az EU-ban; a
részmunkaidősök aránya a teljes foglalkoztatottakon
belül 6% hazánkban (EU-27-ben 19%) pl. a magyar
nők 8,8%-a dolgozik részmunkaidőben hazánkban,
míg 31,6%-uk az EU-27-ben xxiii
A gyermekes háztartások 16%-a él szegénységben,
17,9%-a súlyos anyagi helyzetbenxxiv.
Strukturális
munkanélküliség,
földrajzi
vagy
szakmabeli hiány/többlet. A magyar felnőtt népesség
szövegértés képessége messze elmarad a nyugati
államoktól és kevesen beszélnek idegen nyelvetxxv.
Rendkívül magas a társadalmi juttatásokban
részesülők arányaxxvi.

Az Action 2020 Magyarország program során azonosított legfőbb magyarországi célok 2020-ig, amelyekhez az
üzleti szektor is jelentősen hozzá tud járulni.
A foglalkoztatás 75%-ra növelése értékteremtő és tisztességes munkahelyekkel és diszkriminációmentes
foglalkoztatás biztosításával, különös tekintettel a kisebbségekre, a fiatalokra és a nőkre.
1.
A megfelelő szakmák, végzettségek és készséges elsajátításának támogatása annak érdekében, hogy
hatékony legyen az oktatásból a foglalkoztatásba való átmenet
2.
Az élethosszig tartó tanulás és a felnőtt képzésben való részvétel ösztönzése, a gyorsan változó
környezethez való alkalmazkodás és a rugalmasság készségeinek, valamint a vezetői készségek fejlesztése
3.
A hátrányos helyzetűek teljes értékláncra kiterjedő integrált foglalkoztatásának növelése a népességben
betöltött arányukat megcélozva, különös tekintettel a fiatalokra és kisebbségekre
4.
A nők vezetői szerepvállalásának ösztönzése, az üzleti szektor döntéshozó testületeiben a sokszínűség
növelése, a női vállalati közép- és felsővezetők arányának 20%-ra növelése
5.

Az alapvető életkörülményeket biztosító jövedelmi viszonyok megteremtése minden munkavállalónak

Annak érdekében, hogy a foglalkoztatással kapcsolatos problémákat csökkentsük nem csak rövid, de közép és
hosszú távon is, több nemzeti és nemzetközi stratégia, egyezmény is foglalkozik a témával. : A nemzetközi és hazai
egyezmények, amiket mi is feldolgoztunk a szakértői anyag kidolgozása során többek között az alábbiak: Nemzeti
Társadalmi Felzárkóztatás Stratégia, Nemzeti Fejlesztés, Nemzeti Fenntartható Fejlődés Keretstratégia.
Az Action 2020 Magyarország program a hazai üzleti vállalkozásokat kívánja cselekvésre ösztönözni az ambiciózus,
mégis reális célok meghatározásával és az ezek megvalósításához hozzájáruló üzleti megoldások azonosításával,
terjesztésével és új megoldások fejlesztésével.
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