táblázatok és ábrák jegyzéke

FÜGGELÉK
TÁBLÁZATOK ÉS ÁBRÁK JEGYZÉKE
Táblázatok
Munkapiac

1. táblázat: A foglalkoztatottak létszámának alakulása ........................ 22
2. táblázat: A foglalkoztatottak és
potenciális munkaerő-tartalékhoz
tartozók létszámának alakulása
(ezer fő) .............................................. 29
3. táblázat: A családi kedvezmény figyelembevételével számított nettó
és reálkereset, 2016 ........................... 37

Közelkép

1.2.1. táblázat: A „munkaerőhiány”
problémáját tárgyaló tipikus érvelési módok a magyar közbeszédben,
2015–2017 ......................................... 58
1.4.1. táblázat: Kiemelés a Nemzeti
Foglalkoztatási Szolgálat szakmaés foglalkozáspozíciós táblázatából ........................................................ 75
K.1.5.1. táblázat: Közmunkások
munkaerőpiaci pályája a KSH
Munkaerő-felmérésében az első
megfigyelést követő egy, illetve
másfél évben ...................................... 78
2.1.1. táblázat: Demográfiai csere
2001–2030 között, iskolai végzettség és nemek szerint (ezer fő) ........ 88
2.1.2. táblázat: Demográfiai csere
2001–2030 között, iskolai végzettség és nemek szerint a 2011. évi aktív korú népesség arányában (százalék) .................................................. 88
2.2.1. táblázat: Az oktatásból munkába, illetve munkából nyugdíjba
lépők és/vagy munkaképtelenné
válók száma a KSH Munkaerő-felmérésén alapuló becslés szerint,
2006–2015 (ezer fő) ........................ 92
2.3.1. táblázat: Átlagos marginális hatások logisztikus regressziós
becslésből ........................................ 100
2.3.2. táblázat: Átlagos marginális hatások logisztikus regressziós
becslésből ......................................... 101
F.2.3.1. táblázat: ISCO–88 foglalkozási csoportok átkódolása és csoportokra bontása ........................... 104
F.2.3.2. táblázat: 18 éves és idősebb,

nem nyugdíjas foglalkoztatottak
negyedévenkénti átlagos kilépési,
visszatérési és nettó munkaerő-vándorlási aránya, egyes jellemzők szerint, 2006–2010 és 2011–2016 .... 105
F.2.3.3. táblázat: A modell illeszkedés mutatóinak becslése ............... 108
3.1.1. táblázat: „Szembesült az Ön
cége az utóbbi egy évben valamilyen, a munkaerőhiányra visszavezethető nehézséggel?” 2016. október, logit becslés, átlagos marginális hatások ........................................ 111
3.1.2. táblázat: A béremelési szándékok becslése, 2016. október, logit
becslés ............................................... 113
3.2.1. táblázat: Különböző hiánymutatók függése alapvető vállalati jellemzőktől 2016-ban, logit marginális hatások és részarány regressziós
együtthatók ..................................... 117
3.3.1. táblázat: Hiánymutatók átlaga
és esetszám a fejezetben megvizsgált mintában ................................. 120
3.3.2. táblázat: A vállalati reziduális
bérszint hatása különböző hiánymutatók előfordulására és nagyságára, 2015, probit marginális hatások és lineáris regressziós együtthatók ..................................................... 120
3.3.3. táblázat: 2015. évi hiánymutatók hatása a 2016. évre tervezett és
a 2015–2016-os tényleges vállalati
átlagbéremelésre – robusztus regressziós együtthatók ..................... 123
4.1.1. táblázat: A szakiskolát és szakközépiskolát végzettek foglalkozási
megoszlása 2011–2016 .................. 135
4.1.2. táblázat: A szakiskolát illetve
szakközépiskolát végzett, különböző foglalkozásokban dolgozó munkavállalók bérelőnye a 0–8 osztályt
végzettekhez képest 2011–2016ban (százalék) ................................. 134
4.1.3. táblázat: A szakiskolát illetve szakközépiskolát végzettek aránya, illetve az utóbbiak előbbiekkel
szembeni bérelőnye 2016-ban ..... 135
4.1.4. táblázat: Az ALL adatfelvétel-

ben mért tesztpontszámok változása az életkorral a 11 illetve 12 osztályt végzett fizikai munkások körében ................................................ 137
4.1.5. táblázat: Az ALL-ban mért átlagos tesztpontszám hatása a havi
keresetre a 9–12 iskolai évet végzett
magyar munkások körében ......... 138
4.2.1. táblázat: 15 évesek pályaválasztási tervei (százalék) ............... 143
5.1.1. táblázat: A Big Five készségcsoportokba tartozó nem kognitív
készségek ......................................... 154
5.2.1. táblázat: A foglalkozási mobilitás meghatározói – kétkimenetes
probit modellek .............................. 165
5.2.2. táblázat: A foglalkozási mobilitás irányának meghatározói ...... 166
F5.2.1. táblázat: Összevont foglalkozási csoportok ................................ 168
5.3.1. táblázat: A legfeljebb tíz osztályt végzett, munkavállalási korú,
nem tanuló népesség részvétele
a felnőttkori tudásfelhalmozás különböző formáiban, kilenc országban – ALL, 2008 (százalék) .......... 170
5.4.1. táblázat: A képzésbe történő
szelekció .......................................... 177
5.4.2. táblázat: A képzésbe történő
szelekció a képzés hossza szerint ... 177
5.4.3. táblázat: A képzés hatása a regisztrált álláskereső státusban töltött napok számára (nap) .............. 181
5.4. táblázat: A közfoglalkoztatáshoz
nem kapcsolódó képzések hatása iskolai végzettség és a képzés hossza
szerint (nap) ..................................... 181

Szakpolitikák

F1. táblázat: A központi költségvetés szűk foglalkoztatáspolitikai részének kiadásai és bevételei, 2011–
2017 (millió forint) ........................ 194

Statisztika

1.1. táblázat: Alapvető gazdasági mutatók ................................................. 199
2.1. táblázat: Népesség .................... 201
2.2. táblázat: A népesség száma főbb
korcsoportok szerint, ezer fő ....... 201
2.3. táblázat: A férfi népességszám

295

függelék
alakulása főbb korcsoportok szerint, ezer fő ...................................... 203
2.4. táblázat: A női népességszám
alakulása főbb korcsoportok szerint, ezer fő ...................................... 203
3.1. táblázat: A 15 éves és idősebb népesség gazdasági aktivitása ......... 204
3.2. táblázat: A 15 éves és idősebb
férfiak gazdasági aktivitása ......... 205
3.3. táblázat: A 15 éves és idősebb
nők gazdasági aktivitása .............. 206
3.4. táblázat: A 15 éves és idősebb népesség gazdasági aktivitása, százalék ..................................................... 207
3.5. táblázat: A 15 éves és idősebb
férfiak gazdasági aktivitása, százalék ..................................................... 208
3.6. táblázat: A 15 éves és idősebb
nők gazdasági aktivitása, százalék ..................................................... 209
3.7. táblázat: A 15–64 éves népesség létszáma munkapiaci kategóriánkénti önbesorolása szerint,
ezer fő ............................................... 210
3.8. táblázat: A 15–64 éves népesség
létszáma munkapiaci kategóriánkénti önbesorolása szerint, százalék ...................................................... 211
4.1. táblázat: Összes foglalkoztatott ................................................... 212
4.2. táblázat: Összes foglalkoztatott
nemek szerint ................................. 213
4.3. táblázat: A foglalkoztatottak kor
szerinti megoszlása, férfiak, százalék ...................................................... 214
4.4. táblázat: A foglalkoztatottak
kor szerinti megoszlása, nők, százalék .................................................. 214
4.5. táblázat: A foglalkoztatottak iskolai végzettség szerinti megoszlása, férfiak, százalék ......................... 215
4.6. táblázat: A foglalkoztatottak iskolai végzettség szerinti megoszlása, nők, százalék .............................. 215
4.7. táblázat: A foglalkoztatottak száma foglalkozási viszony szerint,
ezer fő ............................................... 216
4.8. táblázat: A foglal0koztatottak
megoszlása foglalkozási viszony
szerint, százalék .............................. 216
4.9. táblázat: Az alkalmazásban állók
megoszlása ágazat szerint, nemek
szerinti bontásban, százalék ......... 217
4.10. táblázat: A munkahelyükön
0–6 hónapja dolgozók aránya, százalék .................................................. 217
4.11. táblázat: A vállalati szférában
alkalmazottak megoszlása vállalatméret szerint, százalék ................... 218
4.12. táblázat: A vállalati szférában
alkalmazottak megoszlása a kül-

296

földi tulajdonhányad szerint, százalék .................................................. 218
4.13. táblázat: 15–74 éves népesség
foglalkoztatási rátája, férfiak, százalék .................................................. 219
4.14. táblázat: 15–74 éves népesség
foglalkoztatási rátája, nők, százalék ...................................................... 219
4.15. táblázat: 15–64 évesek foglalkoztatási rátája iskolai végzettség
szerint, férfiak, százalék ............... 220
4.16. táblázat: 15–64 évesek foglalkoztatási rátája iskolai végzettség
szerint, nők, százalék .................... 221
5.1. táblázat: A munkanélküliségi
ráta alakulása nem szerint, és a tartósan munkanélküliek aránya, százalék ................................................. 222
5.2. táblázat: Munkanélküliségi ráta
az iskolai végzettség szerint, férfiak, százalék ..................................... 223
5.3. táblázat: A munkanélküliek iskolai végzettség szerinti megoszlása, férfiak, százalék ........................ 223
5.4. táblázat: Munkanélküliségi ráta
az iskolai végzettség szerint, nők,
százalék ........................................... 224
5.5. táblázat: A munkanélküliek iskolai végzettség szerinti megoszlása, nők, százalék ............................. 224
5.6. táblázat: A munkanélküliek száma a munkakeresés hossza szerint,
ezer fő .............................................. 226
5.7. táblázat: A regisztrált munkanélküliek és a MEF munkanélküliség
alakulása ......................................... 228
5.8. táblázat: A regisztrált munkanélküliek megoszlása iskolai végzettség szerint, éves átlag, százalék ... 229
5.9. táblázat: A regisztrált munkanélküli pályakezdők megoszlása iskolai végzettség szerint, éves átlag,
százalék ........................................... 229
5.10. táblázat: A regisztrált munkanélküliek megoszlása a Munkaerő-felmérésben megfigyelt gazdasági aktivitás szerint, százalék .... 230
5.11. táblázat: A munkanélküli nyilvántartásba belépők száma, havi
átlagok, ezer fő ............................... 230
5.12. táblázat: Az NFSZ-nyilvántartás főbb adatai, havi átlag, ezer fő
ill. százalék ...................................... 231
5.13. táblázat: A regisztrált munkanélküliek közül támogatott és nem
támogatott munkahelyeken elhelyezkedők száma ............................ 232
5.14. táblázat: Segélyezés és munkaerőpiaci programok ....................... 233
5.15. táblázat: Az aktív eszközökből
kilépők elhelyezkedési arányai, szá-

zalék ................................................. 234
5.16. táblázat: A regisztrált munkanélküliek, a munkanélküli ellátásban, és a szociális ellátásban részesülők megoszlása iskolai végzettség
szerint .............................................. 235
5.17. táblázat: Munkanélküli/álláskeresési/vállalkozói járadékból kilépők ................................................. 236
5.18. táblázat: A munkaerőpiaci
képzésben résztvevők érintett létszáma ............................................... 236
5.19. táblázat: A 2016. évben befejezett programokból kilépők elhelyezkedési arányai nem, kor és iskolai végzettség szerint, százalék .... 237
5.20. táblázat: A képzésben résztvevő
munkaviszonyban nem állók éves
átlagos számának megoszlása a képzés típusa szerint, százalék ........... 237
5.21. táblázat: A munkaerőpiaci képzésbe belépő munkaviszonnyal nem
rendelkezők száma és megoszlása korcsoport és iskolai végzettség
szerint .............................................. 238
6.1. táblázat: A bruttó kereset és a reálkereset éves változása ................ 239
6.2.a. táblázat: Bruttó kereseti arányok a nemzetgazdaságban, Ft/fő/
hó ...................................................... 240
6.2.b. táblázat: Bruttó kereseti arányok a nemzetgazdaságban, százalék ..................................................... 241
6.3. táblázat: Regresszióval kiigazított kereseti különbségek ............. 242
6.4. táblázat: Az alacsony keresetű
dolgozók százalékos aránya nemek,
korcsoport, iskolai végzettség és
ágak szerint ..................................... 243
7.1. táblázat: A nappali oktatásban,
képzésben végzettek száma ......... 246
7.2. táblázat: Kezdő évfolyamos tanulók, hallgatók száma a nappali
oktatásban, képzésben ................. 247
7.3. táblázat: Tanulók, hallgatók száma a nappali oktatásban, képzésben .................................................... 248
7.4. táblázat: Tanulók, hallgatók száma a felnőttoktatásban, a nem nappali képzésben ................................ 248
7.5. táblázat: Az egyetemi, főiskolai
továbbtanulásra jelentkezők számának alakulása, nappali képzés ...... 249
8.1. táblázat: Az NFSZ kirendeltségein bejelentett betöltetlen álláshelyek száma ....................................... 250
8.2. táblázat: Az NFSZ kirendeltségein bejelentett betöltetlen álláshelyek száma iskolázottsági szint szerint ..................................................... 251
8.3. táblázat: Betöltetlen álláshelyek

táblázatok és ábrák jegyzéke
száma ................................................ 251
8.4. táblázat: Létszámnövelést illetve
-csökkenést tervező vállalatok aránya, százalék ................................... 252
9.1. táblázat: Regionális különbségek: foglalkoztatási ráta ............... 253
9.2. táblázat: Regionális különbségek: munkanélküliségi ráta a Munkaerő-felmérés szerint .................. 254
9.3. táblázat: Regionális különbségek: A regisztrált munkanélküliek
aránya a gazdaságilag aktív népességhez viszonyítva, százalék ........ 255
9.4. táblázat: Regisztrált munkanélküliségi ráta megyénként, éves átlag, százalék .................................... 256
9.5. táblázat: Regionális különbségek: keresetek ................................. 257
9.6. táblázat: Regresszióval kiigazított kereseti különbségek ............. 257
9.7. táblázat: Regionális különbségek: bruttó hazai termék .............. 260
9.8. táblázat: Ingázás ....................... 260
10.1. táblázat: Sztrájkok .................. 261
10.2. táblázat: Központi bérmegállapodások ........................................... 261
10.3. táblázat: Egy munkáltatóra
kiterjedő hatályú kollektív szerződések állománya a versenyszférában ................................................ 262
10.4. táblázat: Egy intézményre kiterjedő hatályú kollektív szerződések állománya a költségvetési szektorban .............................................. 262
10.5. táblázat: Több munkáltatóra
kiterjedő hatályú kollektív szerződések állománya a versenyszférában .................................................... 262
10.6. táblázat: Több intézményre kiterjedő hatályú kollektív szerződések állománya a költségvetési szektorban .............................................. 262
10.7. táblázat: Vállalati bérmegállapodások száma, az érintett vállalatok száma és a munkavállalók létszáma ............................................... 262
10.8. táblázat: Több munkáltatóra
érvényes bérmegállapodások és az
érintett vállalatok száma és a munkavállalók érintett létszáma ......... 262
10.9. táblázat: A kollektív szerződésekkel lefedett alkalmazottak aránya, százalék ................................... 263
10.10. táblázat: Egymunkáltatós kollektív szerződések a nemzetgazdaságban .............................................. 264
10.11. táblázat: Többmunkáltatós
kollektív szerződések a versenyszférában ......................................... 265
11.1. táblázat: Gyermek után járó támogatások ....................................... 266

11.2. táblázat: Munkanélküliség
esetén járó támogatások és az átlagbér ............................................... 266
11.3.a. táblázat: Saját jogú nyugellátásban részesülők létszáma és a teljes ellátásuk átlagösszegei az év januárjában ........................................ 267
11.3.b. táblázat: Saját jogú nyugellátásban részesülők létszáma és a teljes ellátásuk átlagösszegei az év januárjában ........................................ 267
11.4.a. táblázat: Egészségkárosodott
személyek szociális járadékaiban
részesülők létszáma és a teljes ellátásuk emelés utáni átlagösszegei az
év januárjában ................................ 268
11.4.b. táblázat: Egészségkárosodott
személyek szociális járadékaiban
részesülők létszáma és a teljes ellátásuk emelés utáni átlagösszegei az
év januárjában, 2013-tól ............... 268
11.5. táblázat: A nyugdíjba vonulás
korcentruma és a nyugdíjazottak
létszáma ........................................... 269
11.6. táblázat: Rokkantsági járadékban részesülők létszáma és a teljes
ellátásuk emelés utáni átlagösszegei
az év januárjában ........................... 270
11.7. táblázat: Új rokkantsági nyugdíjmegállapítások és az új öregségi
nyugdíjmegállapítások részletes létszám adatai ..................................... 270
11.8. táblázat: Öregségi nyugdíjkorhatár ................................................. 271
12.1. táblázat: A személyi jövedelemadó kulcs átlaga, minimális, maximális értéke, százalék ................... 272
12.2. táblázat: Az adóék mértékének
változása a minimálbér és alkalmi
munkavállalói könyv (AMK) esetén ..................................................... 273
12.3. táblázat: Minimálbér, bérminimum és nyugdíjminimum havi ös�szege, folyó évi ezer forint ............ 274
12.4. táblázat: Munkát terhelő adók
a költségvetési bevétel és a keresetek arányában ................................. 275
13.1. táblázat: A 15–64 éves népesség
foglalkoztatási aránya és a munkanélküliségi ráta nemenként az Uniós tagországokban, 2016 .............. 276
13.2. táblázat: A foglalkoztatottak
összetétele az Uniós tagországokban, 2016 ......................................... 277
13.3. táblázat: Betöltetlen álláshelyek
aránya 2016. negyedik negyedévében .................................................... 278

Ábrák
Munkapiac

1. ábra: A foglalkoztatottak létszámának és a 15–64 évesek foglalkoz-

tatási rátájának alakulása .............. 20
2. ábra: Az üres álláshelyek száma a
versenyszférában ............................. 23
3. ábra: A közfoglalkoztatottak 15–
64 évesekre számított százalékaránya a foglalkoztatottakon belül,
2016 ..................................................... 25
4. ábra: A munkanélküliség átlagos
hossza és a tartós munkanélküliek
aránya ................................................ 27
5. ábra: Munkanélküliség Magyarország régióiban, 2006–2016 ............ 27
6. ábra: Munkanélküliség és az átlagos keresési intenzitás alakulása ... 28
7. ábra: Egy főre jutó havi bruttó keresetek alakulása (ezer forint) ........ 31
8. ábra: Bruttó kereset és a minimálbér alakulása ..................................... 32
9. ábra: A megyék helyzete a 15–64
évesek foglalkoztatási rátája és a
bruttó átlagkereset függvényében,
2016 .................................................... 36

Közelkép

1.1.1. ábra: A „labour shortage” és
„skill shortage” szavak előfordulása
a világhálón ...................................... 49
1.1.2. ábra: Két gazdaság a munkanélküliség (U) és az üres álláshelyek (V) terében ................................ 52
1.1.3. ábra: Egyensúly az UV térben ... 54
1.2.1. ábra: A „munkaerőhiány” kifejezést tartalmazó cikkek száma az
index.hu, origo.hu, mno.hu és magyaridok.hu portálokon, 2010. január–2017. augusztus ..................... 58
1.3.1. ábra: Üres álláshelyek az NFSZ
mérése szerint, 1990–2016 (ezer darab, éves átlagos állomány) ............. 63
1.3.2. ábra: Üres munkahelyek az ös�szes munkahely százalékában a KSH
mérése szerint 2006–2016 ............... 64
1.3.3. ábra: Üres állások aránya az
Eurostat adatai szerint 12 országban, 2006–2016 ............................... 64
1.3.4. ábra: Üres állások aránya 2016
negyedik negyedévében az Eurostat
rangsora szerint ................................ 65
1.3.5. ábra: Az üres munkahelyek
arányának alakulása néhány ágazatban ................................................ 66
1.3.6. ábra: A cégük üzleti tevékenységét akadályozó tényezők között
a munkaerő- és a szakemberhiányt
említők aránya, 2000. április –
2017. július (százalék) ...................... 67
1.3.7. ábra: A cégük üzleti tevékenységét akadályozó tényezők között
a munkaerő- és a szakemberhiányt
együttesen említők aránya, 2011.
április – 2017. április (százalék) .... 68
1.3.8. ábra: A cégük üzleti tevékeny-

297

függelék
ségét akadályozó tényezők között
a munkaerőhiányt említők aránya
gazdasági ágazatonként az Európai Unióban és Magyarországon,
2007–2017 (százalék) ...................... 69
1.3.9. ábra: A cégük üzleti tevékenységét akadályozó tényezők között
a munkaerőhiányt említők aránya
gazdasági ágazatonként Magyarországon, 2007–2017 (százalék) ....... 69
1.3.10. ábra: Azon vállalkozások aránya, amelyek számára nehéz megfelelő szakértelemmel rendelkező
munkavállalót találni az Európai
Unió tagállamaiban, 2013 (százalék) ....................................................... 70
1.3.11. ábra: A munkaerőhiánnyal
kapcsolatos nehézségeket említő
vállalkozások aránya aszerint, hogy
milyen tapasztalattal rendelkező
munkavállaló felvétele okoz gondot, 2016. október, 2017. július (százalék) ................................................... 71
F.1.3.1. ábra: Üres állások két ágazatban az össze álláshely százalékában, 2006–2016 ............................... 72
1.4.1. ábra: Az EBRD adatfelvételében szakmunkáshiányra panaszkodó 279 vállalat megoszlása aszerint,
hogy hány szakmunkás hiányzik
a létszámterveik eléréséhez ............. 74
1.5.1. ábra: Munkanélküliség 1992–
2016 között ........................................ 79
1.5.2. ábra: A magyar munkaerőpiac
mozgása az üres állások és a munkanélküliség terében ........................ 79
1.5.3. ábra: Javuló illeszkedésű országok ....................................................... 81
1.5.4. ábra: A válságot követően a korábbihoz hasonló illeszkedést elérő
országok ............................................ 82
1.5.5. ábra: Romló illeszkedésű országok ................................................. 83
2.1.1. ábra: Az élveszületések száma
1940–2016 ........................................ 84
2.1.2. ábra: Demográfiai csere és a kiés belépők száma az aktív korú népességben, 2001–2030 .................... 86
2.1.3. ábra: Ki- és belépők iskolai
végzettség szerint, 2001–2030 ...... 87
2.1.4. ábra: A születésszámok iskolai végzettség szerinti változásának
hatása a demográfiai cserére, 2001–
2030 .................................................... 89
2.3.1. ábra: A külföldön dolgozó
magyar állampolgárok számának
becslése a főbb célországokban,
2006–2016 ........................................ 96
2.3.2. ábra: Éves átlagos kilépési,
visszatérési és nettó arány, 2011–
2016 .................................................... 97

298

3.1.1. ábra: A válaszadók megoszlása
aszerint, hogy cégüket mely esetekben érintették a munkaerőhiányra
visszavezethető nehézségek, 2016
októberében (százalék) .................. 110
3.2.1. ábra: Tartósan betöltetlen álláshellyel rendelkező cégek aránya,
2013–2016 (százalék) ..................... 114
3.2.2. ábra: Tartósan betöltetlen álláshelyek aránya a statisztikai állományi létszámhoz képest, 2013–
2016 (százalék) ................................ 115
3.2.3. ábra: Képzetlen, illetve képzett
munkaerő hiánya miatt kihasználatlan kapacitások előfordulása és a kihasználatlanság mértéke,
2013–2016 (százalék) ..................... 115
3.4.1. ábra: Különböző egyéni jellemzők hatása a havi bruttó keresetre,
regressziós együtthatók ................ 127
3.4.2. ábra: Ágazati bérhozamok,
2002–2016 ...................................... 129
3.4.3. ábra: A munkaerő-összetétel
hatása a vállalati átlagbér emelkedésére, regressziós együtthatók ... 130
4.1.1. ábra: A szakiskolát végzettek
keresete a szakközépiskolát végzettek keresetének százalékában korévenként 2016-ban ........................ 136
4.2.1. ábra: Diákok természettudományos teszteredményének hatása
a fiúk és a lányok tudományos-műszaki pályaválasztási valószínűségére ................................................... 145
4.2.2. ábra: A szülők foglalkozásának, a szubjektív informatikai készségeknek és az instrumentális motivációnak a hatása fiúk és lányok
tudományos-műszaki pálya választási valószínűségére ....................... 146
4.2.3. ábra: Az iskolatípus és az osztályba járó lányok arányának hatása fiúk és lányos tudományos-műszaki pálya választási valószínűségére ................................................... 147
5.1.1. ábra: A munkafeladatok jellegének változása az Egyesült Államokban, 1980–2012 ...................... 152
5.2.1. ábra: Az új foglalkozásba beáramlók megoszlása megelőző
munkaerőpiaci státusuk szerint ... 161
5.2.2. ábra: Foglalkozást változtatók a foglalkoztatottak arányában
négyjegyű és kétjegyű FEOR- és
összevont foglalkozási csoportok
szerint iskolai végzettségi csoportonként, 1997.2. negyedév – 2014.1.
negyedév .......................................... 162
5.2.3. ábra: Az általános iskolai végzettségű, foglalkoztatást változtatók között a közmunkásként dolgo-

zók aránya ........................................ 163
5.4.1. ábra: Munkaerőpiaci programokban való részvétel ................... 174
5.4.2. ábra: A képzésben részt vevők
iskolázottság szerinti megoszlása a munkanélkülieken belüli arányukhoz viszonyítva ...................... 174
5.4.3. ábra: A képzésbe vont álláskeresők összetétele iskolázottság szerint (százalék) .................................. 176
5.4.4. ábra: A képzés hatása a munkanélküliség valószínűségére, képzettek és kontrollok esetében, a belépés éve szerint ............................. 179
5.4.5. ábra: A képzés hatása a munkanélküliség valószínűségére, képzettek és kontrollok esetében, a belépés
éve és a képzés hossza szerint ....... 179

Statisztika

1.1. ábra: Alapvető gazdasági mutatók éves változása .......................... 199
1.2. ábra: GDP éves idősora ........... 200
1.3. ábra: Foglalkoztatási ráta, 15–64
évesek ............................................... 200
2.1. ábra: Magyarország népességének korösszetétele, 1980, 2016 .... 202
3.1. ábra: 15–59 éves férfiak és 15–54
éves nők megoszlása munkapiaci
részvétel szerint .............................. 207
3.2. ábra: 15–59 éves férfiak megoszlása munkapiaci részvétel szerint ..... 208
3.3. ábra: 15–54 éves nők megoszlása
munkapiaci részvétel szerint ....... 209
4.1. ábra: Összes foglalkoztatott ... 212
4.2. ábra: Összes foglalkoztatott nemek szerint ..................................... 213
4.3. ábra: A vállalati szférában alkalmazottak megoszlása vállalatméret és külföldi tulajdonhányad
szerint ............................................... 218
4.4. ábra: Foglalkoztatási ráta korcsoportok szerint, 15–64 éves férfiak, negyedévenként .................... 220
4.5. ábra: Foglalkoztatási ráta korcsoportok szerint, 15–64 éves nők,
negyedévenként ............................. 221
5.1. ábra: A munkanélküliségi ráta
nemek szerint ................................. 222
5.2. ábra: A különböző munkapiaci állományok közötti negyedéves
áramlások intenzitásának alakulása a 15–64 éves népességben ....... 225
5.3. ábra: Munkanélküliségi ráta korcsoportonként, 15–59 éves férfiak,
negyedévenként ............................. 227
5.4. ábra: Munkanélküliségi ráta korcsoportonként, 15–59 éves nők, negyedévenként ................................. 227
5.5. ábra: A regisztráltak és a MEF szerinti munkanélküliségi ráták ........ 228
5.6. ábra: A munkanélküli nyilván-

táblázatok és ábrák jegyzéke
tartásba belépők száma, havi átlagok, ezer fő ...................................... 230
6.1. ábra: Bruttó nominális és nettó
reálkereset éves változása ............ 239
6.2. ábra: Az alacsony keresetű dolgozók aránya nemek szerint, százalék ..................................................... 242
6.3. ábra: A bruttó átlagkeresetek
differenciáltsága ............................ 244
6.4. ábra: Életkor-kereseti profilok iskolai végzettség szerint 1998-ban,
2016-ban, nők, férfiak .................. 244
6.5. ábra: A bruttó reálkeresetek logaritmusának eloszlása ................ 245
7.1. ábra: A nappali képzésben tanulók a megfelelő korú népesség arányában ............................................. 246

7.2. ábra: Belépők és kilépők száma
az egyes oktatási fokozatokban,
nappali képzés ................................ 247
8.1. ábra: Az NFSZ kirendeltségein
bejelentett betöltetlen álláshelyek
számának alakulása ...................... 250
8.2. ábra: Létszámcsökkentést és létszámnövekedést tervező vállalatok
aránya .............................................. 252
9.1. ábra: Regionális különbségek:
foglalkoztatási ráta, keresetek és
bruttó hazai termék a tervezési statisztikai régiókban ........................ 253
9.2. ábra: Regionális különbségek:
munkanélküliségi ráta a Munkaerő-felmérés szerint a tervezési statisztikai régiókban ........................ 254

9.3. ábra: Regionális különbségek: regisztrált munkanélküliségi ráta a
tervezési statisztikai régiókban ... 255
9.4. ábra: Regisztrált megyei munkanélküliségi ráták átlagai, 2016 .... 256
9.5. ábra: A regisztrált munkanélküliek aránya a 15–64 éves népességben, 2007. I. negyedév .................. 258
9.6. ábra: A regisztrált munkanélküliek aránya a 15–64 éves népességben, 2016. I. negyedév .................. 258
9.7. ábra: A regisztrált munkanélküliek aránya a 15–64 éves népességben, 2007. III. negyedév ............... 259
9.8. ábra: A regisztrált munkanélküliek aránya a 15–64 éves népességben, 2016. III. negyedév ............... 259

299

