2020. január-2020. május időszakában történt változások a
munkaerőpiacon.
Az elmúlt hónapok tehetetlenségei okán igen nagy mértékben csökkent a
foglalkoztatottak száma és nőtt a munkanélküliek nyilvántartásba vétele is.
Egy hamis kép rögzítésével szokták jellemezni a foglalkoztatási helyzetet az
elmúlt években (évtízedben) Magyarországon!
Példaként a járvány beköszönte előtt 2020 elején azt mondták a
munkanélküliség mértéke elérte a „természetes ráta” értékét (3%) miközben a
foglalkoztatottsági ráta történelmei csúcsokat döntött (70%).
Arról nem szóltak, hogy az ellátó rendszerekből akit csak lehetett kilöktek, a
foglalkoztatás számbavételénél pedig olyanok sokaságát vették figyelembe
akik messze többségében valójában nem az 1 millió új a gazdaságban profitot
termelő munkahelyeken dolgozók számát gyarapítják
(közmunkások
időszakról időszakra történő többlete, külföldön dolgozók, de itthon számításba
vettek sokasága, diák foglalkozatottak, akik 10 évvel ezelőtt nem voltak a
statisztika része és 200ezer fő 62 év feletti, akik a 2010. decemberi népi
kezdeményezés elutasításán alapulva évről évre már csak később mehettek,
mehetnek nyugdíjba).
Még a KSH nyilvántartása szerint is 2020. áprilisában 73ezer fő veszítette el
a munkáját, miközben a munkanélküliségi ráta a KSH szerint közel került a
4%-os értékhez, májusban pedig a 4%-ot is meghaladta.

De ez valójában nem 4 %, attól sajnos sokkal több....
Mindezek mellett az előző időszakban tapasztalható munkaerőhiány (igény)
pedig eltűnt a gazdaság részéről.
A foglakoztatási ráta csökkent.
A munkanélküliségi ráta nőtt.
Az aktivitási arány csökkent.
Csökkenő üres álláshelyek (közel megfeleződött az egy évvel korábbihoz
képest.
Már áprilisban közel 430ezer fő tekintette magát munkanélkülinek, ami
mintegy 150ezer fővel több volt, mint a koronavírus megjelenése előtt
Magyarországon.
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Májusban tovább nőttek az elbocsájtások 32ezren regisztráltak
álláskeresőként, így a munkanélküliek száma is tovább gyarapodott (de az
elbocsájtások száma messze meghaladta a 32ezer fős adatot).
Akár a szubjektív megítélés, akár NFSZ nyilvántartása szerint vizsgáljuk a
képet az messze rosszabb, mint amit a KSH kimutat.
Ez azt jelentette, hogy a munkaadók továbbra is megváltak a munkavállalók
jelentős hányadától.

A nyilvántartott álláskeresők száma és megoszlása NFSZ alapján
nemek szerinti bontásban.(ezer fő)
Időszak
2020.január
Álláskereső nő
129
Álláskereső férfi
121
Összes álláskereső
250

2020.február
135
129
264

2020.március
146
135
281

2020.április
172
159
331

2020.május
190
173
363

Az NFSZ nyilvántartása alapján az álláskeresők részaránya
(munkanélküliek) már 2020.májusában is 7,8%-ot mutatnak, 2020.
június 15-én pedig a 376ezer fő 8%-os mértéket jelent.
2020. januárról 2020 májusra 45%-kal növekedett a nyilvántartott
álláskeresők száma, ami 2020. június 15-re meghaladta az 50%-os
növekedést.

Annak ellenére, hogy a kormányzat elmondása szerint több mint 14ezer cég és
170ezer fő munkavállaló vesz rész a munkahelyvédelmi bértámogatásban az
érintettek száma példaként közép-Magyarországon a januári közel 33ezer fős
álláskeresői körrel szemben májusban több mint 54ezer fő.

Észak- Magyarországon és az Észak-Alföldön sokkal rosszabb
pozícióból (57ezer fős és 59ezer fős létszámból) kiindulva több mint
22ezer fős növekedési többlet létszámmal kellett szembe nézni.
Rossz pozícióból még rosszabb lett a helyzet, tovább nyílt az olló, hanem
is a korábbi ütemben.
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A valóság az, hogy az állásukat vesztők nem jelennek meg teljeskörűen a
statisztikákban, mivel vagy nincs meg a szükséges jogosultsági idejük, vagy
kiszolgáltatottan feketén vállalnak munkát, vagy például határozott idejű szerződésük
járt le.
Sokan először állást keresnek és nem járadékot (segélyt) kérnek, sokakat pedig
nem munkanélküliként hanem ínaktívként regisztráltak az elmúlt hónapokban.

A járvány kirobbanását követően 2020. júniusáig több mint 200
ezer munkahely szűnt meg ezidáig miközben 1 év elteltének
összehasonlításában 2019. április/2020.április viszonylatában 136
ezer fővel csökkent a foglalkoztattok száma még a KSH szerint is.
2019. május/2020.május összehasonlításában sem javult a helyzet.
Egy szerencsék lehet reményeink szerint, a járvány lecsengése rövid idő alatt
bekövetkezik és így nagyok sok (sérülékeny) vállalkozás képes lesz túl élni a rövid,
de nehéz időszakot.

De így is látható, hogy 2020. januárról 2020. június közepére a
nyilvántartott álláskeresők száma több mint 126ezer fővel
emelkedett meg.
Ettől viszont sokkal többen veszítették el munkájukat!
Ha a járvány elhúzódott volna vagy egy erőteljesebb második hullámmal találjuk
majd szembe magunkat akkor igen tragikus lesz a helyzet nemcsak az egészségügyi
hanem a munkaerőpiaci fronton is, mivel úgy tűnik a kormány szavakban sokat
tesz a problémák megoldásáért, de a tettek mezején ez már nem így köszön vissza.
Sajátos módon az „elkülönített” források sokasága nem ott landol ahol a járvány
okozta helyzet azt megkívánná és ennek kezelésére sort kellene keríteni, vagy éppen
a megelőzés kapcsán kellene forrásokat telepíteni, hanem nagyon sok esetben a
haveroknál, az éritett baráti oligarcháknál vagy éppen a NER-es érdekeltségű rendszerek
színpadán.
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A foglalkoztatás tekintetében látható, hogy a 2020 esztendő vonatkozásában (3havi
átlagban).
2020.január-március 4.466ezer fő
2020.február-április 4.436ezer fő
2020.március-május
4.403ezer fő dolgozott még a KSH kimutatása szerint is
magában hordozva a korábban jelzett csúsztatásokból fakadó foglalkoztatási
„többleteket”.
(közmunka, külföldön dolgozók, diák foglalkozatottak, 2010. decemberi
nyugdíjkorhatár emelés).
3 havi átlagban az adott évek 2019/2020 összehasonlítása kapcsán látható, hogy 100
ezer fős a 2020 tavaszi időszak foglalkoztatási vesztesége az 1 évvel ezelőttinek.
A 3 havi átlag kimutatása a hónapról hónapra történt „veszteségeket” elmossák,
mivel ha hónapról hónapra történő lépcsőzetes összehasonlítás került volna kimutatásra
akkor látható lenne még a KSH adatain keresztül is, hogy az idei tavasszal valójában
mintegy 150ezer fős veszteséget könyvelt el a munkaerőpiac a foglalkoztatás
tekintetében.
Eközben a csökkenő foglalkoztatás mellett a gazdaságilag ínaktívak száma nőtt, az
aktívitási arány csökkent és az 1 évvel korábbiakhoz képest az üres álláshelyek
száma a versenyszférában több tíz ezer fővel lett kevesebb, majdnem felére
redukálódott.

Nagyon sok múlik azon, hogy a járvány V, W, vagy L alakú
változásával kell szembenéznie Magyarországnak 2020-2021
időszakban.
Ha lesz második hullám vélhetően most fog jönni a neheze amire megítélésem szerint
a kormány eddigi ténykedése alapján - bármennyire is megpróbálják jól eladni az eddig
történteket – nem vagyunk kellőképpen felkészülve.

Még mindig sok mindent lehetne tenni, csak végre egyszer az
emberek lenének a középpontba és ne a mértéktelen
haszonszerzés!!!

2020. 07. 31.

Gúr Nándor
MSZP Munkás, Foglalkoztatáspolitikai és Érdekvédelmi Tagozat elnöke
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