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Európa 2020 Stratégia
• Intelligens, fenntartható, inkluzív növekedés ⇒⇒⇒⇒ magas 

foglalkoztatottság és termelékenység, erős társadalmi kohézió
érdekében.

• Megosztott hatáskör, döntően tagállami felelősség.

• Főként piaci erők által formált, de peremfeltételek által 
befolyásolható folyamat – közös és tagállami szakpolitikák!

• Konkrét közös célok 5 területen: foglalkoztatás, K+F, éghajlat & 
energia, oktatás, szegénység & kirekesztés

- foglalkoztatás: 75 % (20-64) (2010: 64.1%)

Megvalósítás útja: Európai Szemeszter, EU-s támogatások

– éves növekedési jelentés

– tagállami akciótervek – foglalkoztatási iránymutatások

– tagállam-specifikus ajánlások
• 2015 évi: közfoglalkoztatási források átcsoportosítása az elsődleges 

munkaerőpiaci foglalkoztatást elősegítő intézkedésekre, továbbá a 
munkanélküliségi és a szociális ellátás megfelelősségének biztosítása.



Mennyiségi kilátások

Tény: 2010.  64,1 % Terv: 2020 75,0 %

Tény: 2014. 64,9%
De: 2008: 65,8%

Eltérő tagállami kiinduló helyzetek, vállalások

NL, DK, SE  80% 

EL, IT, IE › 70 %

HU 75% (2010 60,4%)



A foglalkoztatás szintjét és minőségét 
befolyásoló feltételek

• trendek: globalizáció, technikai fejlődés, 
demográfiai folyamatok, „zöldülő
gazdaság”, stb.

• tagállamok konvergenciája

• ciklikus folyamatok – válság hatása

Megfelelő keretfeltételek és normalizálódott 

gazdasági és pénzügyi körülmények mellett…



Trendek, munkaerőpiaci dinamikák

• szektorális folyamatok
- ipar (22), mezőgazdaság (5) szolgáltatás (72)

- tagállami különbségek

• globalizáció, nemzetközi termelés

• technikai fejlődés, tudásintenzív ágazatok

• EU 2020 stratégia belső összefüggései 

• demográfia

• válság után - ciklikus folyamatok



Szektorális folyamatok; ipar



Szektorális folyamatok; ipar
high-tech, low-tech



Szektorális folyamatok; mezőgazdaság



Szektorális folyamatok; információ és 
kommunikáció



Szektorális folyamatok; üzleti 
szolgáltatások



Globalizáció, nemzetközi termelés
GVC munkások az összes ipari munkás %-ában



Vállalkozások születése és megszűnése: 
foglalkoztatási eredmény, 2010



Válság után – ciklikus hatások

Lassú, késedelmes foglalkoztatási felzárkózás

Inadekvát aktív munkaerőpiaci eszközök 

Munkaerőpiaci polarizáció

Strukturális reformok hiánya



Új állások jellemzői

• szektor

• szakma

• készség



Szektorális változások hatása 2010-2020



Szakmák változása 2010-2020



Készségek összetétele 
2000-2010-2020



Foglalkoztatás változása fizetés és 
iskolázottság szerint, EU



Új munkahelyek profilja

- tudás-intenzív

- munka-intenzív szolgáltatások

- alacsony képzettségtől felfelé

- nemzetközi jelleg

- határozott idejű foglalkoztatás 

- korosabb foglalkoztatás

- kiegyensúlyozottabb nemi összetétel



Munkaszervezet 2020

- autonómabb 

- több rotáció

- virtuális munkahelyek 

- „beugrós” munkahelyek

- növekvő videó-kommunikáció

- növekvő állásbizonytalanság, növekvő

foglalkoztatási biztonság

- egész életen át tartó tanulás

- kiszerződés 

- magán- és munkahelyi élet összeér



Köszönöm a figyelmüket.
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