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A cégek hosszú
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körében



Nőttek a bérek
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A foglalkoztatási
programok sikeressége
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Tovább támogatja a
kormány a következő
években a 25 év alatti
fiatalok, valamint a
munkaerőpiaci szempontból
hátrányos
helyzetű csoportok
elhelyezkedését
a
teljes foglalkoztatottság elérése érdekében.
Az Ifjúsági garancia
program, valamint az
Út a munkaerőpiacra
program
csaknem
270 ezer embernek
segített elhelyezkedni

a
munkaerőpiacon
2015 óta.
A munkáltatók jelentős kedvezményeket akár
egyénenként
hárommillió forintot
- is igénybe vehetnek
az érintettek után. A
vissza nem térítendő
támogatások két részből állnak: egyfelől a
bérköltségekhez,
másfelől a képzéshez
nyújtanak támogatást
a cégeknek. A bérkö lt sé g - tá m o ga tá s
feltétele, hogy a mun-

kavállalói
létszám
növekedjen,
tehát
kizárólag új alkalmazott felvételéhez vehető igénybe.
A foglalkoztatáspolitikai
programokra
több száz milliárd
forintot fordít az állam. A tárca adatai
szerint május végéig
csaknem 117 ezer 25
év alattinak nyújtott
lehetőséget az Ifjúsági garancia program.

Nyári diákmunkával való kereset

Nyári diákmunkával 1
való kereset
Már a cégek fele sem 2
éri meg a tíz évet
Nőtt a foglalkoztatás 2
a 2. negyedévben

Kétszámjegyű kereset emelkedés

Csaknem 270 ezer embert segítettek
munkához a foglalkoztatási programok
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A diákok idén nagyjából 1100-1300 forintos órabérre számíthatnak,
keresetük
nagyban függ attól,
hogy az ország mely
részén és melyik cégnél vállalnak munkát
- írja a Pénzcentrum.

vállalkozások Országos Érdekképviseleti
Szövetségének
(Diákész)
főtitkára
szerint nagyjából 300
ezer diák vállal munkát évente, ebből kb.
60 ezren nyáron dolgoznak.

Majzik Nándor, a
Magyarországi Diák-

A minimálbér alapján
bruttó 857 forint, a

garantált
bérminimum esetében bruttó
1121 forint az órabérük, valójában azonban átlagosan ezek a
számok 1100 és 1300
forint körül alakulnak, hiszen a cégek a
diákmunkásokért is
versenyeznek- mondta a szakember.
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Már a cégek fele sem éli meg a tíz évet
Tovább romlott a magyarországi cégek túlélési rátája, az öt évet a
cégek 72 százaléka, a
tíz évet pedig csak 48
százaléka éri el - közölte az Opten céginformációs szolgáltató.
Hiába a sok új cég és a
nagy cégalapítási kedv,
úgy tűnik, a cégek
hosszú távú életképessége továbbra is problémás.
Az elmúlt években évi
25-30 ezer cég indult
Magyarországon.
A
cégalapítások
száma
jelentősen alacsonyabb,
mint a 2000-es évek
A friss cégek várható
életútja erősen
differenciálódik.

elején volt, de az elmúlt
egy-két évben a csökkenés megállni látszott,
egyes
időszakokban
már pozitívba is fordult. A cégek öt- és tízéves túlélési képessége
alapján azonban még
nem lehet stabil cégszerkezetről beszélni.
A túlélési arány csökkenéséhez nemcsak a
természetes lemorzsolódás, hanem tervezett
folyamatok is hozzájárulhatnak. A felvásárlások,
összeolvadások
szintén egyes cégek
megszűnéséhez vezethetnek, ugyanakkor a
megszüntetéshez vezető eljárásokat vizsgálva

az derül ki, hogy nem
ez a döntő tényező. A
megszűnő cégek döntő
többsége vagy magára
hagyott
vállalkozás,
vagy valamely hitelező
kezdeményezett felszámolást ellene.
A friss vállalkozások
egy szűk rétege igen
hamar komoly tényezővé válik. A 2013-ban
alapított cégek egy százaléka öt év működés
után már egymilliárd
forint feletti éves árbevétellel büszkélkedhet.
Ráadásul a tendencia
azt mutatja, hogy e cégek aránya növekedőben van.

Nőtt a foglalkoztatás a 2. negyedévben
Az április-júniusi időszakban a munkanélküliek átlagos létszáma 155 ezer, a munkanélküliségi ráta 3,3
százalék volt. Ugyanebben az időszakban a
foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió
511 ezer volt, 36 ezerrel több, mint egy évvel korábban - jelentette hétfőn a Központi
Statisztikai
Hivatal
(KSH).
A nők mutatói javultak, miközben a férfiak körében stagnált a
munkanélküliség.
A 15-74 éves férfiak
körében a munkanél-

küliség stagnált, a
munkanélküliek száma 88 ezer, a munkanélküliségi ráta 3,4
százalékos volt. A
munkanélküli
nők
száma 9,4 ezerrel, 68
ezerre, a munkanélküliségi ráta pedig 0,4
százalékponttal,
3,2
százalékra csökkent.

A 15-24 éves munkanélküliek munkanélküliségi rátája 1,3 százalékponttal, 10,8 százalékra nőtt. A munkanélküliek több mint
ötöde ebből a korcsoportból került ki.
A 25-54 éves legjobb
munkavállalási korú-

ak munkanélküliségi
rátája 0,5 százalékponttal, 2,9 százalékra
csökkent, az 55-74 éveseké 2,5 százalékos
volt.
A
munkanélküliség
átlagos
időtartama
14,4 hónap volt, a
munkanélküliek 35,6
százaléka legalább egy
éve keresett állást,
vagyis tartósan munkanélkülinek számított
- közölte a KSH.
Az adatok szerint a
második negyedévben
a 15-64 évesek foglalkoztatási rátája 0,7
százalékponttal, 70,0
százalékra emelkedett.
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Májusban kétszámjegyű volt a keresetek emelkedése
Májusban a bruttó és a nettó
átlag keresetek 11,2 százalékkal voltak magasabbak az
egy évvel korábbiaknál, az
áprilisi 9,0 százalék után
ismét kétszámjegyű volt a
növekedés. A közfoglalkoztatottak nélkül számolva
10,2 százalékkal emelkedtek
a keresetek - jelentette be a
Központi Statisztikai Hivatal (KSH).
Az év első öt hónapjában
10,6 százalékos volt a béremelkedés mértéke és 9,5
százalékos a közfoglalkoztatottakat nem számítva.
A májusi 3,9 százalékos és
az első öt havi 3,5 százalékos inflációval számolva az
év ötödik hónapjában 7,0
százalékkal,
januármájusban 6,9 százalékkal
nőttek a reálkeresetek.
A legalább öt embert teljes
munkaidőben foglalkoztató
vállalkozásoknál májusban
11,1 százalékos volt a keresetek éves emelkedése a
közfoglalkoztatottak nélkül.
A költségvetési szerveknél

10,7 százalékos, a közfoglalkoztatottakat nem számolva
8,1 százalékos volt a béremelkedés.
Májusban a bruttó átlagkereset 374 ezer 700 forint volt
a közfoglalkoztatottak nélkül, a kedvezmények nélkül
számított nettó átlagkereset
242 ezer 300, a kedvezményeket is figyelembe véve
249 ezer 800 forint volt.
Az iparban és az építőiparban az átlagosnál magasabb
12,1, illetve 12,7 százalékos
volt az átlagkeresetek éves
emelkedése májusban, amivel 387 ezer forintra, illetve
273 ezer forintra nőttek a
bruttó átlagbérek. Ennél is
magasabb, 13,
illetve 14 százalékos volt a
béremelkedés
a
kereskedelem, gépjárműjavítás,
valamint a pénzügyek és a biztosítás területén, ezzel 338
ezer forintra és

644 ezer forintra nőttek a
keresetek. A közigazgatás,
védelem és kötelező társadalombiztosítás terén 15,4 százalékkal 436 ezer forintra
nőttek a keresetek, az egészségügyben 349 ezer forint
volt az átlagkereset, az oktatásban 333 ezer forint, 4,9
százalékkal és 3,5 százalékkal több a tavaly májusinál.
A közfoglalkoztatottak száma 102 ezer volt májusban,
35 ezerrel kevesebb, mint
egy évvel azelőtt. A vállalkozásoknál 106 ezerrel (2,8
százalékkal) többen álltak
alkalmazásban, a költségvetési szektorban 12 ezerrel
csökkent a létszám egy év
alatt.

