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ARATÓ GERGELY 

A munkaerőpiac és oktatás kapcsolatának új 

modellje 

Nagy-Britannia képzési politikájában  

A kiinduló helyzet 

Nagy-Britannia számára döntő kihívássá vált a versenyképeség megteremtése a 

világpiacon a „magas képzettség, magas hatékonyság” által jellemzett iparágak-

ban 80-as és 90-es években (Payne, 2007). A probléma egyik gyökerét a „Skills 

problem”-ben látták: abban, hogy a brit munkaerő képzettségi szintje elmarad a 

vetélytársakétól. Ezért a konzervatív kormányok fő célnak a képzettség (kvalifi-

kációban mért) szintjének emelését tartották, tehát a képzettségi kínálat növelé-

sét („képzési forradalom”). A munkáspárti kormány 1997-ben, hatalomra kerülé-

se után csak annyit változtatott, hogy nagyobb figyelmet szentelt képzési szint 

emelkedéséhez kapcsolódó szociális előnyöknek. 

Ez a politikai eredménytelennek bizonyult. A jelentős ráfordítások ellenére 

megmarad a „hatékonysági szakadék” (a magas képzettségi gazdasági ágak le-

maradása) Franciaországhoz, Németországhoz és az USA-hoz képest (Leitch 

2006). 

Ennek egyik lehetséges magyarázata az, hogy a brit munkavállalók nem tud-

ják használni a megszerzett képzettséget. A túlképzettség az adatok szerint nőtt 

1997 és 2001 között (33%-37%) (2001-es képzettségi felmérés, Felstead és tsai 

2002). 
 

 

1. ábra: a túlképzett munkavállalók aránya (Felstead alapján) 
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Folytatódott a munkahelyek polarizálódása is. Létrejöttek  „jó” munkahelyek: 

magas képzettség, jó bér, jó előrehaladási lehetőségek, és rossz munkahelyek: 

alacsony képzettség, alacsony bérek, rossz előrehaladási lehetőség. (Goos and 

Manning 2003) A negatív folyamatok következtében egyre inkább a képzettség 

felhasználhatósága került a politikai figyelem középpontjába. David Blunkett 

oktatási és foglalkoztatási miniszter 2001-ben arról beszélt, hogy „a cél a fel-

használt képzettség növelése”. 

A 2000-es évek elején az volt a fő kérdés, hogy milyen megközelítés hozhat 

új eredményeket. 

A képzettségi ökoszisztéma (skills ecosystem) koncepció 

Az új megközelítés alapját a képzést széles összefüggéseiben, a gazdasági fejlő-

déssel és a munkaerőpiac keresleti oldalával közös vizsgálata jelentette. 

Finegod (1999) a Szilícium völgy folyamait vizsgálva magas képzettségen 

alapuló, területileg és szektoriálisan elkülönülő klaszterkén, mint high skill 

ecosystem (HSE), magas képzettségi ökoszisztéma1 1 , azonosította. Ennek legfonto-

sabb jellemzői: 

− külső kezdeményezés (kormánymegrendelés), 

− folyamatos szakember utánpótlás a kutató egyetemektől, 

− támogató környezet, fizikai infrastruktúra, jogszabályok, jó életminőség,  

− cégek és kutató és fejlesztő csoportok, egyetemek szoros együttműködése.  

Buchanan és tsai. (2001) az oxfordi iskola kutatásaiból kiindulva a képzett-

ségi ökoszisztéma modell alapján elemezték az ausztrál munkaerőpiacot. 

A képzési ökoszisztéma koncepciót kiterjesztették a magas képzettségű (high 

tech) ökoszisztéma mellett az alacsony képzettségű (például  takarítás) illetve 

átmeneti, de magas társadalmi értékű (családsegítés) rendszerekre is.  

Ennek megfelelően „a képzési ökoszisztéma a magas, közepes vagy alacsony 

képzettségek rendszere egy régióban vagy szektorban, amelyet cégek, piacok és 

intézmények összekapcsolódó rendszert alkot”. (Payne, 2007, 14 o.) 

A képzési ökoszisztéma elemei: 

− üzleti környezet, 

− intézményi keretek, 

− munkaerő elérhetősége, 

− munka struktúra (a foglalkoztatás formái), 

− képzési struktúra és szint. 

Álláspontjuk szerint a képzettség nem „a válasz”,de nincs válasz nélküle. 

A képzési ökoszisztéma rendszer kiterjesztésével más szektorokban azonosí-

tották az alacsony képzettségi egyensúly (low skills equilibrum, LSE) Wilson és 

Hogart (2003). 

                                                        
1 Biológiai értelemben ökoszisztéma alatt értjük élőlények és élettelen környezetük teljes 

kapcsolatrendszerét, mely nyílt rendszer, de bizonyos mértékű önszabályozásra képes. 
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Az alacsony hozzáadott érték, alacsony képzettség, alacsony bér ördögi köre 

Nagy Britanniában is jelen van, de nem minden szervezetre jellemző. Ennek 

megfelelően mikro megközelítésre van szükség. Az egyéni vállalati stratégiák 

figyelembe vétele alapján lehet csak megérteni az egyes régiók és szektorok 

helyzetét. Az egyes szervezetek számára lehet hatékony az alacsony képzettségre 

építő stratégia, de társadalmi méretekben alacsony képzettségi pálya alakul ki.  

Ha egy szervezet előre akar lépni a szervezeti és társadalmi kényszerek vissza-

fogják. 

Először Ausztráliában alkalmazták a modellt a gyakorlatban: ez volt a Kép-

zési ökoszisztéma nemzeti program 2003 (Windsor 2006). Ennek legfontosabb 

elemei: 

− ágazati-regionális projektek a munkáltatók és a képzők részvételével,  

− a munkaerőpiac újraszabályozása, 

− a szakképző intézmények részvétele az innovációban, 

− minőségfejlesztés, 

− képzettségi hiányok pótlása. 

2005 értékelték a program eredményeit. Megállapították, hogy a programnak 

le kellett győznie a hagyományos, kínálat vezérelte képzési stratégiák ellenállá-

sát. Fontos feladat a résztvevők bevonása a program tervezésébe, és a projekt 

menedzsment, monitor fejlesztése. 

A legfontosabb tapasztalat az volt, hogy azok a programok eredményesek, 

amelyek a keresleti és kínálati oldalon egyaránt beavatkoznak.  

Leicht Report (2006) Jólét mindenkinek a globális gazdaságban – 

világszínvonalú képzettség 

A brit kormány megbízásából átfogó, független jelentés készült 2004-2006-ban a 

képzés helyzetéről, elsősorban a gazdasági szereplők véleményének figyelembe 

vételével. 

A jelentés kidolgozását Sandy Leicht biztosítási befektető vezette, Tony Bla-

ir gazdasági tanácsadója, majd a A National Employment Panel (a kormány 

munkaadói tanácsadó testülete) vezetője. 

A program céljai 2020-ra: 

− 95 % alapszint olvasásban és számolásban (19-65) (85%, ill. 7%-ról), 

− 90 % szakképzett vagy a felett (69%), 

− a 2 és 3 szint egyensúlya, 

− 40 % felsőfokú (29%). 

A célok a hagyományos kínálati megközelítést tükrözik, azonban a megoldá-

sok megközelítése újszerű. 

Alapelvei: 

− Megosztott felelősség: munkaadóknak, az egyéneknek és a kormánynak 

egyaránt vannak feladataik és kell költeniük a képzésre. A munkaadóknak 

és az egyéneknek ott kell nagyobb szerepet vállalniuk, ahol több hasznuk 

van a képzésből. 
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− A kormány feladata a piaci kudarcok javítása és alapok megadása, a segít-

ségre szorulok támogatása. 

− Gazdaságilag felhasználható képzetségeket kell nyújtani. Kereslet vezérelt 

képzési rendszer: igazodjon a munkaadók és egyének képzési igényeihez.  

− Folyamatos alkalmazkodásra van szükség. 

− A meglévő struktúrák felhasználásából kell kiindulni. 

Fontosabb ajánlások: 

− Az oktatási kiadások növelése a 3 szint felett. 

− A felnőtt képzési állami források a képzés az előrehaladásért számlán ke-

resztül, 

− A munkaadók beleszólásának erősítése, a Sector Skills Councils: ágazati 

képzési bizottságok szerepének növelése, 

− A munkavállalók informálása és motiválása a képzésben való részvételre,  

− A munkaügyi és a képzési szolgálatok integrálása. 

A 14-19 program 

A képzés fejlesztésének egyik alapja a 14-19 program. A programot azért dol-

gozták ki, mert a 16-18 évesek 10% sem nem tanul, sem nem dolgozik (77% 

tanul). 

A program keretében egységes középiskolai tanterv dolgoztak ki. Minden di-

áknak tanulnia kell (intézménytípustól függetlenül) a kulcskompetenciákat: An-

gol, matek, természettudomány, a társadalmi kompetenciákat: munkavállalás, 

vállalkozás, vallás, egészséges életmód, IKT, illetve választhat a további humán- 

és természettudományos tárgyak közül. 

A program keretében, 18 évre növelik a tankötelezettség felső korhatárát. Al-

ternatív képzési utakat fogadnak el, a hagyományos középiskola és érettségi 

rendszer mellett megerősítik a tanoncrendszer: ennek keretében helyet kínálnak 

minden 16 évesnek. Az érettségi helyett lehetővé teszik  „diplomák” megszerzé-

sét: ez a végzettség adott területen jelent elméleti és gyakorlati tudást igazoló 

képzettségi bizonyítványok kiadását. 

Kereslet-vezérelt képzési rendszer 

A képzési rendszerbe több olyan új elemet vezettek be, melyek a munkaerőpiac 

keresleti oldalához közelítik a képzési rendszert. Az egyik ilyen a  „képzettségi 

brókerek” alkalmazása: a brókerek a vállalkozás számára megkeresik a megfele-

lő képzést, „összehozzák” a képzési kínálatot és keresletet. 

A „Képzés az előrehaladásért” program keretében a vállalkozás a szükséges 

képzés költségére kérhetett állami támogatást, a vállalkozások erről a számláról 

igényelhették a szükséges képzési költségeket. Később a programot kiterjesztet-

ték az önfoglalkoztatókra és hátrányos helyzetű csoportokra is: a személyes 

számla bevezetésével 25 ágazati képzési tanácsot hoztak létre, a munkaadók 

bevonásával. A tanácsok célja a képzési szakadék és hiányok pótlása,a haté-

konyság növelése. Csak az általuk elfogadott felnőtt szakképzések kaphatnak 

állami forrást. Szintén a tanács feladata a munkaerő-piaci adatok gyűjtése és 
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kommunikálása. A tanácsok keretében szektoriális képzési megállapodások szü-

letnek, ezek tartalmazzák a munkaadók növekvő részvétele és finanszírozásának 

garanciáit is. Szintén a tanács feladata a képesítési rendszer fejlesztése.  

2007. óta folyamatosan jelennek meg az új megközelítés impletációval kap-

csolatos stratégia dokumentumok. A legújabb a nemzeti képzési stratégia 2009 

végén jelent meg (SKILLS FOR GROWTH, 2009). 

A stratégia kiáll amellett, hogy képzettség önmagában nem elég, az a cél, 

hogy a megszerzett képzettségek hasznosuljanak a gazdaságban. A program 

legfontosabb célkitűzései a megreformált tanoncrendszer szélesítése; a kereslet 

vezérelt rendszer erősítése; a felnőttek és a vállalkozások további ösztönzése a 

képzésre; a munkaadók és a szakszervezetek megegyezésének ösztönzése a mi-

nimális képzési követelményekről; az intézmények színvonalának növelése.  

A konzervatív-liberális kormány képzési politikája 

A 2010-ben megalakult új kormány korrekciókkal folytatta a programot. A kon-

zervatív és liberális pártprogramok a bonyolult intézményrendszer egyszerűsíté-

sét ígérték, de ez nem jelenti a korábbi megközelítés elutasítását. A folytonossá-

got erősíti, hogy megmaradt a 2007-ben létrehozott,a gazdaságfejlesztést, inno-

vációt, felsőoktatást és képzést együtt irányító minisztérium. 

Az kormányzat 2010. novemberében publikálta új képzési politikáját (SKILLS 

FOR SUSTAINABLE GROWTH, 2010). A javaslat fenntartja a korábbi koncepciók 

elméleti megközelítését: a keresleti és kínálati oldal egyensúlyát, és a két oldal 

párhuzamos befolyásolását célzó politika szükségességét. A kormányzat sajátos 

társadalompolitikai víziójához (Nagy társadalom) igazodva baloldali elődjéhez 

hasonlóan kiáll a képzés társadalmi és esélyegyenlőség növelő szerepe mellett. 

Ugyanakkor igazodik a kormányzat szigorúan megszorító költségvetési politiká-

jához, és az állami szabályozást csökkentő koncepciójához. 

Ennek keretében legfontosabb talán a képzési rendszerben az állam szerepé-

nek csökkentése. Csak az alapképességek pótlása, a 24 év alatti első szakkép-

zettségének megszerzése marad állami finanszírozású, illetve az a képzés, ame-

lyik a munkavállaló elhelyezkedését közvetlenül segíti. Ezen felül részleges 

állami támogatás jár a szakiskolának megfelelő képzéshez. A képzés további 

részét, illetve a magasabb szintű képzést, a képzésben résztvevőnek kell megfi-

zetnie, ezt az új diákhitelhez hasonló „élethosszig tanulási számla” segíti elő. A 

további állami forrásokat közvetlenül a vállalkozásoknak juttatják el a képzés 

elősegítésére. 

Érdemes idézni a program értékelését a Leitch reportról: 

„Egyetértünk Leitch elkötelezettségével, hogy világszínvonalú képzettségi 

alapot fejlesszen ki, de elutasítjuk Leitch céljait, és azokat a központosított esz-

közöket, amellyel el akarta őket érni. A szolgáltatóknak olyan rendszert kell 

kiépíteni, amely képes mennyiségében és típusában olyan képzést kínálni, amely 

találkozik a helyi igényekkel, és amelyik képes rugalmasan alkalmazkodni a 

tanulók és vállalkozások igényeihez és szükségleteihez.” (SKILLS FOR 

SUSTAINABLE GROWTH, 2010, 13-14 o.) 
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Ha összevetjük ezeket a mondatokat a skills ecosystem koncepciójával lát-

hatjuk, hogy a változás nem az alapokra, hanem az eszközökre irányul: a képzési 

szakpolitika szemlélete tartósan megváltozott Nagy Britanniában.  
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