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Még két hétig igényelhető az ágazati
bértámogatás
December 11-ig igényelhető az ágazati
bértámogatás, aminek maximális mértéke a minimálbér másfélszerese,
személyenként bruttó 241
500 forint - közölte
Bodó Sándor, az Innovációs és Technológiai Minisztérium
(ITM) foglalkoztatáspolitikáért
felelős
államtitkára.
Eddig több mint 10

ezer
munkavállaló
esetében, több mint 1
milliárd forint öszszegben
igényeltek
ágazati bértámogatást a munkáltatók. A
programra még két
hétig, 2020. december
11-ig lehet jelentkezni.
A
munkáltatónak
emellett járulékokat
sem kell fizetnie a
novemberi munkabérek után, így teljes

bérköltségének több
mint a felét is megkaphatja kompenzációként, ha nem bocsátja el a munkavállalóját, és munkabérét
kifizeti.
A juttatást bruttó 483
ezer forintos fizetésig
maradéktalanul lehet
érvényesíteni, a részmunkaidőben foglalkoztatottak után is.

5 milliárdos pályázati keret
Hátrányos helyzetű
települések vállalkozásai 5 milliárd forintos keretösszegű pályázaton igényelhetnek támogatást fejlesztések megvalósítására – mondta Varga Mihály pénzügyminiszter.
Kiemelte, a pályázati
összegek 2 millió forinttól 60 millió forintig terjedhetnek. A

megítélt támogatást a
cégek, többek között,
új gépek vásárlására,
eszközeik fejlesztésére, a dolgozók képzésére, a bérek egy részének
fedezésére
költhetik.
A hátrányos helyzetű
települések támogatása évek óta fontos
része a kormány gazdaságpolitikájának,
és a gazdaság újra-

nyitásakor is számítanak ezekre a térségekre.
A beruházások munkahelyeket védenek, a
jelenlegi helyzetben
pedig „minden egyes
munkahely számít”.
A pályázat részletei a
Széchenyi 2020 honlapon érhetők el.
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Nem közeledtek az álláspontok a
minimálbérről szóló bértárgyaláson
Távol álltak egymástól
a munkaadói és a munkavállalói oldal javaslatai: míg előbbiek a jelenlegi
bizonytalan
helyzetben nem látnak
rá reális esélyt, hogy
január 1-től bért emeljenek, addig a szakszervezetek 10 százalék
körüli minimálbér és
garantált bérminimum
emelésben gondolkodnak - derült ki a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumát követően. Rolek Ferenc a
MGYOSZ alelnöke az
MTI-nek
elmondta,
fontos és nehéz lesz a
mostani bértárgyalás
Az idei gazdasági
adatok azt mutatják,
hogy ennek a 8 %-os
béremelésnek nem
volt forrása, mert bár 2
százalékponttal
csökkent a szociális
hozzájárulási adó és 3
százalékos az infláció,
a termelékenységi
mutató viszont 5
százalékponttal esett.

sorozat, ezt bizonyítja,
hogy az ülésen jelen
volt Palkovics László,
az innovációs és technológiai miniszter is,
aki egyúttal jelezte,
hogy a többi egyeztetésen is részt fog venni.

halasszák későbbi időpontra, amikor már
többet látnak a 2021-es
folyamatokból, ugyanis jelen pillanatban
nem látnak reális lehetőséget a minimálbér
emelésére január 1-től.

A munkaadói álláspontról közölte, a vállalatokkal és a tagszervezetekkel konzultálva
úgy vélik, hogy a jelenlegi bizonytalan helyzetben nem célszerű a
minimálbért és a garantált bérminimumot január 1-től emelni. Inkább azt javasolják,
hogy a tárgyalásokat

A 2020-ra kötött bérmegállapodás - amelynek értelmében 8 százalékos minimálbér és
garantált bérminimum
emelés valósult meg azon alapult, hogy az
infláció, a termelékenység és a munkáltatói
járulék
csökkentése
alapozza meg a béremelést forrás oldalról.

Újabb 61 milliárddal támogatják a
dolgozókat megtartó cégeket
Újabb 61 milliárd forintos támogatási keretet
nyújt a kormány azoknak a cégeknek, amelyek
vállalják, hogy úgy fejlesztenek, hogy nem
bocsátják el a dolgozóikat - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter.
Szijjártó Péter szerint a
mostani "küzdelemben"
azok a vállalatok a legf o n t o s a b b
"szövetségeseik", amelyek a nehéz körülmé-

nyek ellenére is vállalják, hogy fejlesztenek.
Ezek a beruházások
jelentik ugyanis a garanciáját a meglévő
munkahelyek megvédésének, ezért a kormá ny
támogatá st
nyújt azon cégeknek,
amelyek
vállalják,
hogy nem bocsátják el
a náluk dolgozókat.
"A magyar gazdaság
életerejét
világosan
mutatja az a tény,

hogy negyedóra alatt
363 cég jelentkezett erre
a támogatásra" - jelezte,
hozzátéve, hogy ebből
285 magyar tulajdonosi
háttérrel rendelkezik,
míg a maradék itteni, de
külföldi
tula jdonú,
ugyanakkor
magyar
embereket foglalkoztató
vállalat. A 363 cég mintegy 199 milliárd forintnyi beruházásra szánta
el magát, s ezzel közel
49 ezer munkahelyet
védenek meg
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ITM: ötödik hónapja csökken a regisztrált álláskeresők
száma
A szállítás, raktározás, a feldolgozóipar, a vendéglátás és a
közigazgatás területén csökkent
leginkább a foglalkoztatottak
száma.

A Nemzeti Foglalkoztatási
Szolgálat legfrissebb adatai szerint 2020. novemberében 296,5
ezer regisztrált álláskeresőt tartott számon. Bár az előző év
azonos időszakához képest ez
mintegy 50 ezres növekedést
jelent, kiemelendő, hogy a járványhelyzet ellenére a mutató
már ötödik hónapja csökken hívta fel a figyelmet pénteki
közleményében az Innovációs
és Technológiai Minisztérium
(ITM).A kormány gazdaságvédelmi intézkedései tehát érdemben segítették a munkaerőpiac stabilitásának megtartását,
a munkahelyek megőrzését idézte a közlemény Bodó Sándort, a minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitk
á
r
á
t
.
A Központi Statisztikai Hivatal
(KSH) elemzéséből kiderül,

hogy a 2020. augusztusoktóberi időszakban 4 millió
482 ezer volt a foglalkoztatottak létszáma. Az egy évvel
korábbi szinthez képest az
elsődleges munkaerőpiacon
3,5 ezerrel többen dolgoztak,
miközben a közfoglalkoztatásban 17 ezerrel kevesebben.
2010
óta
a
teljes
foglalkoztatotti létszám több
mint 800 ezerrel nőtt, a foglalkoztatási ráta 54,1 százalékról
70,2 százalékra javult, míg a
munkanélküliségi ráta 11,8
százalékról 4,3 százalékra
e s e t t
v i s s z a .
Az ágazatokat tekintve a foglalkoztatottak száma az elmúlt egy év alatt a szállítás,
raktározás, a feldolgozóipar, a
vendéglátás és a közigazgatás
területén csökkent leginkább.
Növekedés tapasztalható viszont az IT szektor, a szakmai, tudományos, műszaki
tevékenység, az építőipar és a
kereskedelem területén - ismertette
az
ITM.

Nemzetközi összehasonlításban
szintén jól áll Magyarország. Az
Európai Unió 27 tagállamának
szezonálisan kiigazított munkanélküliségi mutatója szeptemberben 7,5 százalékra emelkedett.
Magyarország esetében a ráta 4,3
százalékot tett ki a KSH mérése
szerint, ami 3,2 százalékponttal
alacsonyabb az európai átlagnál.
Magyarországon szeptemberben
az uniós tagállamok közül a negyedik legalacsonyabb volt a
m u n k a n é l k ü l i s é g .
Bodó Sándor kiemelte, hogy a
járványhelyzet alatt a különböző
beruházási és bértámogatásokkal
több mint egymillió magyar részesülhetett valamilyen
munkaerőpiaci vagy képzési segítségben. Az elmúlt hónapok
adatai alapján a foglalkoztatásban végbement kedvező fordulat
nem átmeneti jelenség, hanem
időtálló fejlemény. A kormány a
továbbiakban is a munkahelyek
tartós megőrzésén és a gazdasági
növekedés ösztönzésén dolgozik
- hangsúlyozta az államtitkár.

