
 

Gazdaság- és Vállalkozáskutató Nonprofit Kft.; 1034 Budapest, Bécsi út 120. 
Tel: (1)235-05-84;  Fax: (1)235-07-13;  e-mail: gvi@gvi.hu;  Internet: www.gvi.hu 

ügyvezető igazgató: Dr. Tóth István János 
1/4 

gh 

 

A GVI frissen megjelent tanulmánya a pályaválasztás előtt álló, hetedik osztályos általános iskolás tanulók 
továbbtanulás és szakmaválasztás iránti érdeklődését vizsgálja. Az eredmények a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara országos pályaorientációs vizsgálatának eredményein alapulnak, amelynek keretében 9088 
hetedik osztályos tanulót kerestek fel a területi kamarák szakértői. A legtöbb hetedikes tanuló már 
foglalkozott a továbbtanulás kérdésével, leginkább szüleivel való beszélgetések során. A továbbtanulási 
döntésekben pont ez, vagyis a szülői tanácsok és a szülők képzettségi szintje, foglalkozása a 
legmeghatározóbb tényező. A szakmunkás, segédmunkás szülők szorosabban irányítanák gyerekeik 
pályaválasztását, akik fogékonyabbak a gépipar, fémipar és a fizikai munkák iránt. 

 

A tanulók közül már majdnem mindenki (92%) foglalkozott a 
továbbtanulás kérdéseivel. Közülük a legtöbben (86%) a 
szülőkkel való beszélgetést választották a tájékozódásra, 
69%-uk osztályfőnöki órán, 24%-uk pedig iskolai 
pályaválasztási rendezvényen szerezte az információit. 

A legtöbb tanulónak (55%) azt a tanácsot adták a szülei, hogy 
szerezzen olyan szakmát, amivel szívesen foglalkozna. A 
tanulók körülbelül 40%-ának azt javasolták szülei, hogy olyan 
szakmát szerezzen, amivel jól tud majd keresni, illetve azt, 
hogy szakmát és érettségit is szerezzen. 28%-uknak azt 
tanácsolják a szülei, hogy szerezzen diplomát, 25%-uknak 
pedig azt javasolták, hogy tanuljon szakmát. 43%-uk úgy látja, 
hogy szülei rábízzák a választást. 

A továbbtanulási terveket tekintve a legtöbb diák főiskolai 
vagy egyetemi diplomát szeretne szerezni (33%), őket követik 
azok, akik szakközépiskolai érettségit szeretnének (18%), 
18%-uk szakmunkás bizonyítványt és érettségit szeretne, 
13%-uk szakmunkás szeretne lenni, 12%-uk gimnáziumi 
érettségit kíván szerezni, 6%-uk pedig technikusi 
végzettséget. A tanulók mindössze 1%-a jelezte, hogy az 
általános iskola után nem szeretne továbbtanulni. 

A jövőbeli foglalkozások tekintetében az állatgondozás, a 
szakácsmesterség és a számítógépes munka a 
legnépszerűbb a diákok körében. 

A munkával, hivatással kapcsolatos tervek jelentős nemek 
szerinti eltéréseket mutatnak, illetve az apa iskolai 
végzettsége is fontos befolyásoló tényező. A szellemi 
foglalkozásokat általában a magasabb iskolai végzettségűek 
gyermekei tartják vonzónak. A tanulók általában olyan 
foglalkozásokat szeretnének űzni, amelyhez olyan szintű 
iskolai végzettség szükséges, amilyen apjuknak is van. 

A legtöbb tanulók jövőbeli munkájával kapcsolatban azt tartja 
a legfontosabbnak, hogy biztos munkahelye legyen (95%-uk 
szerint fontos ez) illetve, hogy ne szoruljon segélyre (88%). 

2015. július Gazdasági Havi Tájékoztató 
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Makrogazdasági tendenciák: 
Talpra álló gazdaság. Az Ifo, az Insee és az Istat közös 

előrejelzése az eurózóna gazdaságára 

Az alábbiakban a német Ifo, a francia Insee és az olasz Istat intézetek közös, az eurózóna gazdaságának 
várható alakulásáról szóló előrejelzését foglaljuk össze. 
Az eurozóna gazdasága 2015 első negyedévében 0,4%-kal növekedett. A második negyedévben a reál GDP 
0,4%-os ütemű növekedése várható, majd a harmadik és negyedik negyedévben elsősorban a hazai kereslet 
bővülésének köszönhetően 0,5%-os növekedés jelezhető előre. Az előző, 2014-es évi 0,9%-os növekedést 
követően 2015-ben átlagosan 1,4%-os növekedés várható. A kibocsátás növekedését az erőteljes háztartási 
fogyasztás mellett a termelő beruházások bővülése vezérli. A munkaerő-piaci kilátások enyhe javulása, 
illetve a munkanélküliségi ráta lassú csökkenése várható. Emiatt az év folyamán várhatóan emelkednek a 
reálbérek és a foglalkoztatottság egyaránt. Emiatt az év folyamán várhatóan emelkednek a reálbérek és a 
foglalkoztatottság egyaránt, amely a vásárlóerő növekedéséhez vezet, így a háztartási fogyasztás is 
dinamikusan növekedhet továbbra is. Azon feltételezés mellett, hogy a Brent olaj ára stabilan 65 dollár/hordó 
szinten marad, és az euró/dollár árfolyam 1,12 körül ingadozik, várhatóan az infláció enyhén 0,2%-ra gyorsul 
2015 második negyedévében és az év végére eléri a 0,9%-os szintet. Az előrejelzés feltételezi, hogy a 
nemzetközi hitelezőket elutasító görög népszavazás ellenére sem sérül az eurozóna stabilitása. 

 

Lassuló bővülés az iparban 

Az ipari termelés 2015 első negyedévében felgyorsult 
(+0,9%), azonban ezt a dinamikus teljesítményt áprilisban 
mindössze +0,1%-os növekedés követte. 

A friss vállalati adatfelvételek az eurózónában lassulást és 
kevésbé optimista várakozásokat mutatnak. A második 
negyedévben az ipari termelés várhatóan lassul. 

A belső és külső kereslet élénkülésének köszönhetően az 
ipari termelés 2015 harmadik és negyedik negyedévében 
várhatóan ugyanolyan tempóban fog növekedni (+0,5%-kal 
negyedévente). 

A GDP fellendülése 

Az üzleti klíma az eurozónában a hosszú távú átlagnál 
kedvezőbben alakult, amely 2015 első negyedévéhez 
hasonlóan a második negyedévre kedvező rövid távú 
kilátásokat és állandósult ütemű (+0.4%-os) bővülést jelez 
előre. A megemelkedő vásárlóerő következtében a 
háztartások fogyasztása várhatóan továbbra is dinamikusan 
növekszik (az első negyedéves +0,5%-os bővülést követően 
+0,4% a második negyedévben). Emellett a külkereskedelem 
is hozzájárul a növekedéshez: az első negyedévben 
nagymértékben, elsősorban Franciaországban és 
Németországban megnövekedő importok hirtelen lassulása 
várható. Továbbá, az előrejelzési időszakon az export 
bővülése várhatóan gyorsulni fog. 
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Ezzel szemben az építőipari beruházások csökkenésére lehet 
számítani, amely az egyetlen jelentős gazdasági növekedést 
fékező tényező. Ez különösen Franciaországot és 
Olaszországot érinti, ahol az építőipari válság még véget sem 
ért, valamint Németországot, ahol korábbi két erőteljes 
negyedévet követ visszaesés az építőiparban. 

Az év második felében az élénkülő hazai keresletnek 
köszönhetően a növekedésben enyhe emelkedés (+0,5% 
negyedévenként) várható. Először is, a termelő beruházás 
előreláthatóan fokozatosan gyorsul a jelenlegi gazdaság 
élénkülésének és a kedvező kilátásoknak köszönhetően. 
Másodszor, a munkaerő-piaci helyzet várhatóan javul az 
eurozónában és a munkanélküliségi ráta is csökken. Emiatt az 
év folyamán várhatóan emelkednek a reálbérek és a 
foglalkoztatottság egyaránt, amely a vásárlóerő 
növekedéséhez vezet, így a háztartási fogyasztás is 
dinamikusan növekedhet továbbra is. 

Az országok helyzete változatlanul heterogén: a háztartások 
fogyasztása várhatóan Spanyolországban továbbra is gyorsan 
növekszik, Németországban is stabil marad a növekedés, míg 
Franciaországban és Olaszországban a fogyasztás bővülése 
várhatóan mérsékelt lesz. 

Emelkedő infláció 

Az olajárak korábbi csökkenése egy egyszeri árcsökkenéshez 
vezetett 2015 első negyedévében (-0,3%). Ez a hatás 
fokozatosan érvényét veszíti az előttünk álló évben, 
különösen, hogy az olajárak várhatóan enyhén növekedni 
fognak 2015 második negyedévében. A gazdasági 
aktivitásnak köszönhetően az infláció 2015 végére elérheti a 
+0,9%-os szintet. 

Kockázatok 

A pozitív oldalon az olajárak újabb csökkenésének lehetősége 
tovább növelheti a belső keresletet, illetve hasonló hatást 
érhet el az EKB a várakozásoknál még szélesebb körű 
eszközvásárlási programja (QE). 

A negatív oldalon Görögország és a nemzetközi hitelezők 
tárgyalásaiból fakadó kockázatok veszélyeztethetik az 
eurozóna, mint valutaövezet stabilitását. 

Forrás: Euro-zone Economic Outlook. June 7, 2015 
(https://www.cesifo-group.de/ifoHome/facts/Forecasts/Euro-
zone-Economic-Outlook/Archive/2015/eeo-20150707.html ) 
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Nemzetközi tendenciák 

A müncheni Ifo gazdaságkutató intézet német iparra és kereskedelemre vonatkozó bizalmi indexe 2015 
júniusában 107,4 pontra csökkent a 2015. májusi 108,5 pontról. A májusban elért éves csúcs után az üzleti 
környezet jelenlegi megítélése valamivel romlott, de még így is jónak mondható. A várható üzleti helyzetet 
ismét kedvezőtlenebbnek tartják a megkérdezettek, mint az előző hónapban, a várakozások már csak alig 
pozitívak. Az üzleti helyzet és a várakozások alakulása közötti rést mérő, a GVI által számított aszinkronitási 
index értéke 0,04 pontra csökkent júniusban, így az üzleti bizalmi indexet igen kis mértékű bizonytalanság 
jellemzi. Az Ifo elemzői szerint a német gazdaság kilátásai borúsak.  
(Forrás: Ifo, http://www.cesifo-group.de) 
A francia statisztikai hivatal (INSEE) felmérése alapján a 2015 júniusában megkérdezett vállalatvezetők 
véleménye szerint a francia ipari konjunktúra helyzete romlott az előző hónaphoz képest. Az INSEE üzleti 
bizalmi indexe 3 pontot esett, az értéke így a hosszú távú átlagos értéke (100) körül alakul. A gazdasági 
fordulópontmutató értéke csökkent, de továbbra is a kedvező rövid távú gazdasági helyzetet jelző zónában 
van. Az elmúlt időszaki termelés egyenlegmutatója júniusban erős, 9 pontos visszaesést produkált, de még 
így is a hosszú távú átlaga fölött alakul. A vállalatvezetők egyéni üzletmenetre vonatkozó prognózisának 
egyenleg-mutatója a májusi szintjéhez képest nem változott, a hosszú távú átlagos értékét szintén 
meghaladja. Az általános kilátásokat jellemző index – mely a válaszadók ipari aktivitásra vonatkozó 
véleményét összegezve tükrözi – gyakorlatilag változatlan, értéke a mutató hosszú távú átlagánál magasabb.  
(Forrás: INSEE, http://www.insee.fr) 
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Az üzleti bizalom megítélése Németországban az iparban és a    
kereskedelemben, az Ifo vállalati konjunktúra felmérése szerint, 

2000=100%, 1991. január - 2015. június
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Az üzleti bizalom megítélése Franciaországban az iparban, az 
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