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Csurgó Járás

Paktum hírlevél
Fontos közlemények:
 36 ezer fővel dolgoztak többen,
mint egy évvel korábban
 Nem telt eseménytelenül az év a
megyei önkormányzatnál: területfejlesztés, paktum,
esélyteremtés
 Megyei szinten is
sikeres évet zárt a
paktum
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Éves megyei paktum
összefoglaló
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Soha nem látott ma2
gasságokban az egyéni vállalkozók száma
Biro Norbert: Az idei
sikereink után 2018
az építkezés éve lesz
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2017 az építőipar éve
volt
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Foglalkoztatottság 2017. okt.–dec.
A 2017. október–
decemberi időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma
4 millió 447 ezer fő
volt, 36 ezer fővel
több, mint egy évvel
korábban. A 15–64
évesek foglalkoztatási rátája 68,8%-ra
emelkedett. A férfiakat magasabb foglalkoztatási szint jellemezte, mint a nőket,
és esetükben a javu-

lás mértéke is nagyobb volt. A 2017.
év egészét tekintve a
foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 421 ezer fő volt,
amely 70 ezer fővel
haladta meg a 2016.
évit. A foglalkoztatási ráta a 15–64 évesek
körében 68,2% volt,
1,6 százalékponttal
magasabb az előző
évinél. 2017. október
–decemberben az egy

évvel
korábbihoz
képest: A foglalkoztatottak
létszáma
0,8%-kal magasabb, 4
millió 447 ezer fő
volt. Az elsődleges
munkaerőpiacon dolgozók száma 88 ezer
fővel nőtt, ugyanakkor a magukat közfogla lkoz ta tottna k
vallók száma 39 ezer,
a külföldi telephelyen dolgozóké 13
ezer fővel csökkent.

Megnevezés

Létszám (ezer fő) Létszámváltozás
(ezer fő)

Létszámváltozás (%)

Hazai elsődleges munkaerőpiacon dolgozó

4 166

88,4

2,2

Közfoglalkoztatott

178,4

-39,3

-18

Külföldön dolgozó

103

-12,7

-11

Összesen

4 447,4

36,4

0,8

Éves megyei paktum összefoglaló
Az idén február 13-i
alakuló ülést követően 34 taggal kezdte
meg munkáját a Foglalkoztatási Fórum és
a Paktum Iroda, majd
a projekt-előkészítés
lezárásához június 21
-én járult hozzá a

Magyar Államkincstár Somogy Megyei
Igazgatósága. A támogatásokat
2017.
augusztus
1-jével
meg tudtuk kezdeni,
Jelenleg 271 fő bevonása történt meg a
projektbe, ebből egy

személy vállalkozóvá
válási
támogatást
kapott, a fennmaradó
270 fő pedig bérköltség- illetve bértámogatást.
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Soha nem látott magasságokban az
egyéni vállalkozók száma

Területfejlesztés,
paktum,
esélyteremtés, klímaés borstratégia. Nem
telt eseménytelenül az
év a megyei
önkormányzatnál.

2017 során közel 70 ezer
egyéni vállalkozás indult, mely messze meghaladja a korábbi évek
szintén extrém magas
értékeit is. „Immár 5 éve
folyamatosan és meredeken növekszik az egyéni
vállalkozások
száma
Magyarországon, ezzel
mára az egyik legnépszerűbb gazdasági formává nőtte ki magát” –
mondja Pertics Richárd,
az Opten céginformációs
igazgatója. 69127 egyéni
vállalkozás került bejegyzésre 2017-ben Magyarországon, amely 20
százalékkal magasabb,
mint a 2016-os érték.
2017-ben például több
mint 2,5-szer több egyéni vállalkozás indult,

mint az összes többi
cégformában történő
alapítások együttesen.
„Az egyéni vállalkozások felfutása egyrészt a
többi gazdasági formára ható szigorító tényezőnek
köszönhető,
másrészt az új adózási
formák is erősen hatottak az egyéni vállalkozások növekedésére” –
mondja az Opten szakértője. Az egyéni vállalkozások továbbra is
viszonylag
alacsony
adminisztrációs szint
mellet tudtak és tudnak
működni. A KATA
bevezetése is komoly
hatással volt az egyéni
vállalkozók számának
növekedésére. Az egyéni vállalkozások száma

jelenleg már több mint
450 ezer, amely érték
már erősen közelíti a
cégek számát. A tendenciát nézve pedig 1-2
éven belül az egyéni
vállalkozások
száma
meg is haladhatja a cégek számát, hiszen az
egyéni vállalkozások
száma erősen növekedik, míg a cégek száma
évek óta csökkenőben
van. Az egyéni vállalkozás, mint gazdasági
forma, ágazatonként is
jelentősen eltérő népszerűséget mutat. Az
egyéni vállalkozások
által felülreprezentált
ágazatok az oktatás, a
pénzügy, a mezőgazdaság és a művészet.

Biro Norbert: Az idei sikereink után 2018
az építkezés éve lesz
A megyei önkormányzat első és legfontosabb feladatának tekinti a területfejlesztést, melyről kijelenthető, jól haladnak a
vállalt feladatok. A
Terület- és településfejlesztési
Operatív
Programban
(TOP)
összesen 43,45 milliárd forintot fordíthatnak azokra a fejlesztésekre, melyeket a somogyi településekkel
közösen tervez meg az
önkormányzat. – Min-

den résztvevő komolyan vette ezt a feladatot, mi sem bizonyítja
ezt jobban, mint hogy
több mint 320 pályázat
érkezett be, melyek
közül 194 már nyertesnek tekinthető – hangsúlyozta Biró Norbert,
a Somogy Megyei
Közgyűlés elnöke. A
fejlesztési igényeket jól
jelzi ez a szám, ahogy
maga az igényelt öszszeg is, mely valamivel több mint tízmilliárddal haladta meg a

rendelkezésre álló keretet. A legjelentősebb
túligények a turizmusfejlesztés, a településfejlesztés és közlekedésfejlesztést
érintő
kérelmek esetén jelentkeztek. A TOP-os pályázatok közül a tavaly augusztus 30-án
aláírt foglalkoztatási
paktum volt az első
támogatott Somogyban. A megyei paktum
106 településen nyújt
támogatást.
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Csurgó Város Önkormányzata
8840 Csurgó,
Széchenyi tér 2.
Telefonszám: 06 82/201-100
E-mail: csurgo.paktum@gmail.com

www.csurgo.hu
2017 az építőipar éve volt
„Tömeges céglapítások, felfutó termelés. Már-már a
2000-es évek elejéhez hasonló hangulatot tükröznek az
építőipar céginformációs
mutatói” – mondja Pertics
Richárd, az Opten céginformációs igazgatója.
Az adatokat szélesebben
értelmezve azért látszik,
hogy a szektor nem szabadult meg a korábbi problémáitól. Az építőipar sokszor
trendhagyóan viselkedik a
többi ágazathoz képest, nem
volt ez másképpen 2017-ben
sem. Nemcsak a magas cégalapítási aránya, hanem néhány kellemetlenebb területen is kirívó adatokat hozott
a szektor az elmúlt év során.
2017 során 4396 cég szűnt
meg az ágazatban, ami még
az alapítások számánál is
magasabb. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy minden
12. cég megszűnik egy éven
belül. A cégek ilyen arányú
cserélődése nem kedvez a
hosszú távú stabilizálódásnak. Ezt támasztja alá, hogy
közel 7000 cég ellen indítottak végrehajtási eljárást egy
év alatt, tehát a fizetési

problémák a cégek jelentős
részét érintik. Szerencsére
azért sok tekintetben fejlődött a szektor az elmúlt 10
évben. A megszüntetésre
irányuló eljárások száma
már „csak” 30 százalék körül volt az elmúlt évben. Ez
az érték még mindig rendkívül magas a többi ágazatMegye

Alapítás

hoz képest is, de sokkal
jobb a helyzet, mint a 2000es évek környékén, amikor
70-80 százalék körül volt ez
az arány. „Az adatok mellett egyértelműen kijelenthető, hogy az ágazatnak
stabilitás szempontjából
még lenne hova fejlődnie” –
emelte ki Pertics.

Megszűnés Felszámolás Opten - CFI

Veszprém

62

62

33

10,83 %

Zala
Győr-MosonSopron
Vas

41

52

23

11,15 %

117

92

26

11,27 %

46

51

4

12,48 %

Tolna

51

50

21

13,50 %

Hajdú-Bihar

124

133

60

13,94 %

Csongrád

110

92

39

14,35 %

Somogy

60

67

25

15,12 %

Békés

49

61

19

15,54 %

Baranya

101

126

15

15,86 %

Fejér

156

126

23

17,16 %

Bács-Kiskun
Borsod-Abaúj
-Zemplén
KomáromEsztergom
Pest

142

149

44

17,36 %

164

182

30

17,68 %

117

154

39

19,30 %

652

874

106

19,47 %

Heves
Jász-Nagykun
-Szolnok

74

103

36

20,56 %

99

105

24

20,61 %

Nógrád

49

53

18

21,52 %

Főváros
SzabolcsSzatmárBereg

1 578

1 707

283

24,44 %

195

157

36

24,70 %

ÖSSZESEN

3 987

4 396

904

