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205 milliárd
forint keretösszeget biztosít az
MFB
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11,4% volt a
fiatalok munkanélküliségi rátája
2019-ben
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Az MFB 3 új hitelprogramot indít a kkvknak
A piaci elemzések
szerint még mindig
jelentős
hányadot
képviselnek a forráshiánnyal
működő
hazai mikro-, kis- és
középvállalkozások,
ezért a három hiteltermékkel ezeket a
vállalkozásokat
célozzák meg. A három
hiteltermék 205 milliárd forint keretösszeget jelent, amelyet
az MFB saját forrás-

ból biztosít. 100 milliárd forinttal 200
milliárd
forintra
megemelték az MFB
pénzügyi vállalkozásokon keresztül nyújtott refinanszírozási
programjának keretét, 5 milliárd forint
keretösszeggel indították el az MFB régió versenyképességi
pénzügyi vállalkozás
refinanszírozási
programot, és 100

milliárd forint kerettel
hirdették meg az MFB
agrárhitel programot,
amely három vidékfejlesztési pályázathoz
igényelhető.
A keretösszeg megemelésével újítást is
vezettek be, lehetővé
tették a mezőgazdasági célú beruházások
finanszírozását,
fix
kamatozást is lehetővé téve.

Január végétől lehet pályázni a
foglalkoztatásbővítés ösztönzésére
A Foglalkoztatás bővítése GINOP-5.3.1219 kódszámú pályázati felhívásra a támogatási kérelmeket
benyújtásának kezdete: 2020. január 27. A
pályázat célja a mikro
-, kis- és középvállalk o z á s o k
foglalkoztatotti létszámának
növelé-

se. Az igényelhető
támogatás minimum
8, maximum 90 millió
forint lesz.

A támogatás az ország négy régiójában
érhető el,
ÉszakAlföldön,
ÉszakMagyarországon, Dél
-Dunántúlon és DélAlföldön.
A felhívásra azok a

vállalkozások
nyújthatnak majd be támogatási kérelmet, amelyek vállalják, hogy az
adott régiók valamelyikében
működő
vagy újonnan létrehozott telephelyen legalább 3, maximum 15
fővel bővítik a foglalkoztatottak számát,.
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Látványosan nő a fiatal munkanélküliek
száma
2018-ban 10,2 százalék
volt a fiatalok munkanélküliségi rátája, tavaly ez az arány már
11,4 százalékra nőtt.
A KSH adatai szerint
s z e p t e m b e r novemberben 8300 fővel nőtt a fiatal munkanélküliek száma 2018
azonos
időszakához
képest. Az októberdecemberi időszakban
155 ezer munkanélküli
volt, közülük pedig 40
ezer volt a fiatal, ez a 15
-24 éves korosztály esetében 12,2 százalékos

„A fiatalok
foglalkoztatásának
csökkenése az első jele
annak, hogy nem
bővül tovább a
foglalkoztatottság”
(Csillag Márton, a
Budapest Intézet
szakértője )

munkanélküliségi rátát
jelent. Bár az adat a
szeptember-októberhez
képest csökkenést mutat, a 2018-as azonos
időszakhoz képest viszont 2,1 százalékpontos növekedést jelent.
Az egész évre vonatkozó kimutatások szerint
2018-ban 10,2 százalék,
míg 2019-ben már 11,4
százalék volt a fiatalok
munkanélküliségi rátája.
A romló adatokra a
Magyar Nemzeti Bank
is felfigyelt. A 15-24

éves munkanélküli fiatalok száma másfél év
alatt 15 ezerrel nőtt, és
elsősorban a pályakezdők
elhelyezkedése
vált nehezebbé. A munkaadók a lassuló gazdasági
növekedésre
reagálnak a fiatalabb
munkavállalók elutasításával. Mindig a fiatal
korosztály érzi meg
elsőként a válságot,
őket ugyanis könnyebben és olcsóbban el
tudják küldeni a munkaadók.

A megszűnő és az induló cégek száma
idén megközelítheti egymást
Idén várhatóan a megszűnő és az induló
cégek száma megközelíti
egymást,
és
mind a két érték évi 30
-32 ezer körül zárhat
majd – derült ki az
Opten közleményéből.
A céginformációs szolgáltató közölte, hogy
tavaly 29 019 vállalkozás jött létre a cégbírósági adatok alapján. A
cégalapítások száma
kiegyensúlyozott növekedést mutat 2015
óta, évről évre 5 százalék körüli a növekedés.
A 29 ezer cégalapítás
mellett tavaly közel 35

ezer cégtörlést tettek
közzé, tehát a cégek
száma
csökkenőben
van, de többségében
az alvó vállalkozások
szűnnek meg.
A cégalapítási és cégtörlési számok trendje
ellentétes pályát mutat, az évek óta növekvő cégalapítási számhoz
folyamatosan
csökkenő
cégtörlési
szám párosul – jegyezték meg.
Az elemzés alapján az
induló eljárásokat tekintve javulás figyelhető meg: a megszüntetésre irányuló eljárásoknak csupán 14 szá-

zaléka (mintegy 5200)
volt tavaly felszámolás, néhány évvel ezelőtt még 30-40 százalék körül volt ez az
érték. Az alacsony
felszámolási számhoz
vélhetően a pozitív
gazdasági környezet is
hozzájárult.
A megszüntetésre irányuló eljárásoknál a
végelszámolások száma tavaly 10 533-at
tett ki, amely az elemzés szerint jelentős
növekedés a korábbi
évekhez képest.
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A GKI szerint idén 3-3,5 százalékkal nőhet a gazdaság
A magyar gazdaság tavaly 5
százalék körül, az EU-ban az
egyik leggyorsabb ütemben
bővült. Az október-novemberi
adatok összességében még
nem utalnak lassulásra, az
ipari várakozások romlása
azonban figyelmeztető jel,
idén 3-3,5 százalék lehet a
GDP-növekedés – közölte a
GKI Gazdaságkutató Zrt.
A GKI előrejelzése szerint az
építőipar kiugró dinamikája
érezhetően csökkent, a béremelkedés és a kiskereskedelmi forgalom viszont még
gyorsult is. Ugyanakkor az
egyensúly romlik, gyorsult az
infláció, látványosan gyengült
a forint, megugrott az államháztartási hiány, s deficites a
folyó fizetési mérleg.

Az elemzés szerint az ipari
termelés 2019-ben 6 százalék
körül emelkedhetett, a feldolgozóipar belföldi értékesítése
valamivel gyorsabban bővült
a kivitelnél. Idén a bizonytalan külső és a lassabban bővülő belföldi kereslet, a tavalyinál csaknem 10 százalékkal
alacsonyabb rendelésállo-

mány és az ipari várakozások jelentős esése következtében – egyes új kapacitások
belépése ellenére – alacsonyabb, 4,5 százalék körüli
bővülés várható.
Az építőipar lassulása már a
tavalyi év folyamán markánssá vált, az első tizenegy
hónap átlagosan 25 százalék
közeli dinamikája novemberben már csak 7 százalék
volt, a szerződésállomány
pedig 8 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól.
Idén 5 százalék körüli építőipari növekedés valószínű.
A kiskereskedelmi forgalom
– bár októberben és novemberben átlag feletti volt a
növekedése -, idén várhatóan ugyancsak lassul, a tavalyi 6-ról 5 százalék körülire.
Ez főleg a továbbra is gyors,
de az előző évinél valamivel
szerényebb
reálbéremelkedésnek – a tavalyi 7,5
százalék után 5,5 százalék
körülinek – lesz a következménye.
A foglalkoztatási ráta 2019-

ben tovább emelkedett, a második fél évben már 70,3 százalék
volt, 0,8 százalékponttal magasabb az egy évvel korábbinál.
Ráadásul ezen belül a közmunkások száma kedvező módon
csökken. A munkanélküliség
tavaly éves átlagban a 2018. évi
3,7 százalékról 3,4 százalékra
csökkent, az utolsó negyedévben már csak 3,3 százalék volt.
Ez az EU élmezőnyébe tartozik,
s a közmunkásokkal együtt 6
százalék alatti ráta is kedvezőbb az EU átlagánál.
Az infláció 2019 decemberében
4 százalékra ugrott, s ezzel, immár Romániát is megelőzve, a
legmagasabb lett az EU-ban. A
kormány 2,8 százalékos idei
prognózisa irreálisnak látszik, a
GKI előrejelzése 3,5 százalék,
azonos az MNB-ével. A világgazdaság növekedésével kapcsolatos aggodalmak fékezik, a
gyors bérkiáramlás és a forintgyengülés viszont erősítheti az
áremelkedést.

