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Csurgó Járás

Paktum hírlevél
Fontos közlemények:


Csurgón megtartásra került a 10.
Irányító csoport
ülés



Fórumot tartott a
Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara a kisdiákoknak



Új pályázatfigyelő
alkalmazás

Paktum 10. Irányító Csoport ülés
Csurgón
Csurgó Város Önkormányzatának tanácstermében
tartották
meg 2020.09.14-én a
„TOP-5.1.2-15-201600003 Helyi foglalkoztatási együttműködési program” 10.
Irányító Csoport ülését.
A találkozón ismertetésre kerültek az elmúlt időszak történései, mely keretében a

teljesült indikátorok
aktuális helyzetéről
és a projekt befejező
tevékenységéről esett
szó. A projekt során

két rendezvény megszervezése van vissza,
melyek
decemberre
vannak ütemezve.

A tartalomból:
Paktum 10. Irányító 1
Csoport ülés Csurgón
Fórumot tartott Csur- 1
gó Város Önkormányzata
Elindult a GINAPP 2
pályázatfigyelő alkalmazás
KSH friss adatai a 2
foglalkoztatottságról
és a munkanélküliségről
Az év végén 5,5 szá- 3
zalék körüli munkanélküliségre számít a
GKI

Fórumot tartott Csurgó Város
Önkormányzata
2020.09.14-én a Csokonai Közösségi Házban tartotta éves Fórum
rendezvényét
Csurgó Város Önkormányzata, a „TOP5.1.2-15-2016-00003
Helyi foglalkoztatási
együttműködési
program” keretében.
A Fórum témája a
Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara

pályaorientációs szolgáltatásai voltak, melyet a Csokonai Vitéz
Mihály Református
Gimnázium, Általá-

nos Iskola és Kollégium 7. osztályos tanulóinak adott elő Kurucz János, szakképzési referens.

2. oldal

Pa kt um h í rl e v é l

Elindult a GINAPP pályázatfigyelő
alkalmazás
Elindult a Pénzügyminisztérium első mobiltelefonra
kifejlesztett
alkalmazása,
a
GINAPP, amellyel a
vállalkozások gyorsan
és egyszerűen értesülhetnek az aktuális pályázatokról.
V a r g a
M i hály pénzügyminiszter
elmondta, az alkalmazás segítségével a vállalkozások
mind e n
G i n o p
(Gazdaságfejlesztési és

radnak egy pályázatról, mert az applikáció
figyelmezteti őket.

innovációs
operatív
program) kiírásról részletesen informálódhatnak, a pályázatok megjelenéséről
azonnali
értesítést kaphatnak, de
akár kérdéseiket is feltehetik az ügyfélszolgálatnak. A vállalkozásoknak attól sem kell
tartaniuk, hogy lema-

Közölte, a gazdaságvédelmi intézkedések a
következő hónapokban
is folytatódnak, így
folyamatosan jelennek
meg új pályázati felhívások is, ezért Varga
Mihály szerint érdemes
letölteni a GINAPP-ot.

KSH friss adatai a foglalkoztatottságról és a
munkanélküliségről

Azonnali értesülési
lehetőség a legfrissebb
pályázatokról!

Csökkent a magukat
közfoglalkoztatottaknak
vallók száma, a 15-24
éves munkanélküliek
száma 14 ezerrel nőtt.
Augusztusban a foglalkoztatottak átlagos havi
létszáma az előző hónaphoz képest 54 ezerrel, 4 millió 514 ezerre
emelkedett, a tavaly augusztusihoz képest pedig 18 ezerrel csökkent.
A 15-64 évesek foglalkoztatási rátája 70,7 százalékos volt, ami a júliusi értékhez képest 1,1
százalékponttal, az előző
év augusztusához képest
pedig 0,2 százalékponttal nőtt - jelentette ked-

den a Központi Statisztikai
Hivatal
(KSH).
A
júniusaugusztusi három hónapos időszakban a
foglalkoztatottak átlagos létszáma az egy
évvel korábbinál 0,9
százalékkal
alacsonyabb, 4 millió 477
ezer, a 15-64 évesek
foglalkoztatási rátája
69,9 százalékos volt.
Az elsődleges munkaerőpiacon
dolgozók
száma
lényegében
nem változott, 4 ezerrel (0,1 százalékkal)
csökkent, a magukat
közfoglalkoztatottaknak vallóké és a magyarországi háztartások külföldön dolgozó

tagjainak száma viszont
egyaránt 18 ezer fővel
esett vissza.
A június-augusztusi három hónapos időszakban a munkanélküliek
átlagos létszáma 214
ezer, a munkanélküliségi ráta 4,6 százalék volt.
Augusztusban az előző
hónaphoz viszonyítva
32 ezerrel 185 ezerre
csökkent a munkanélküliek száma. Az augusztusi munkanélküliségi
ráta 3,9 százalék volt,
egy hónap alatt 0,7 százalékponttal csökkent.
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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

Az év végén 5,5 százalék körüli munkanélküliségre
számít a GKI
A Gazdaságkutató elemzése
szerint tovább fokozódhatnak a
foglalkoztatás strukturális feszültségei.
A járvány újabb hulláma miatt
a GKI Gazdaságkutató 2020ban 7 százalékos gazdasági
visszaesésre számít Magyarországon, és megjegyzik, hogy
nagy a bizonytalanság, ennél
jobb, de rosszabb helyzet is kialakulhat. A GKI idei harmadik, szeptemberi előrejelzésében azt írta, a 2019. évi GDP-t
feltehetőleg csak 2022-ben éri el
a magyar gazdaság. Az intézet
az első félévi 6,1 százalékos
visszaesés (ezen belül a második negyedévi 13,6 százalékos
GDP-zuhanás) után a második
fél évben 8 százalék körüli viszszaesést tart valószínűnek.
Ezen belül a harmadik negyedévben, amikor a járvány hatása
kisebb volt, a korlátozottan rendelkezésre álló adatok és a GKI
konjunktúraindexe alapján inkább 7, a negyedik negyedévben a magasabb bázis és a járvány hatásai miatt 9 százalék

körüli lehet a GDP-csökkenés
mértéke.
A GKI jövőre nagy bizonytalanság mellett továbbra is 4,5
százalékos bővülést vár, és
azt feltételezi, hogy az előző
év azonos időszakához képest
csak a második negyedévben
kezdődik meg a növekedés. A
magyar GDP változása az EU
átlagánál várhatóan kissé
kedvezőbb, régiós összehasonlításban viszont csak
gyenge-közepes lesz - írták.
Ez a prognózis 2020-ra azonos
az EU előrejelzésével, 2021-re
szóló 4,5 százalékos előrejelzése azonban pesszimistább
az EU 6 százalékos prognózisánál. Az EU és az OECD szerint a legtöbb országban a
GDP jó esetben 2022-ben érheti el a 2019. évi színvonalat
- írták.
Az elemzés szerint a járvány
miatt idén a beruházások a
GDP-nél is mélyebben, 10
százalékkal esnek vissza. Bár

jelentős összegű és olcsó források
támogatják a cégek fejlesztéseit, a
jövőbeli kereslet nagysága és
struktúrája bizonytalan. Emiatt
sok vállalkozás elhalasztja korábban tervbe vett beruházását. A
GKI előrejelzése szerint a 2020-21
-ben a beruházásokon belül az
EU-támogatás aránya átlagosan
11-12 százalék lesz. Az EU források dinamizáló hatása 2020 után
átmenetileg megszűnik.
Az egyes ágazatok közül idén
várhatóan csak a telekom és a
pénzügyi szektor lesz GDPtermelésének (szerény, 2 százalék
körüli) bővítésére, a többi ágazat
jellemzően 5-10 százalékkal szűkül. Az átlagosnál erőteljesebb,
10 százalék körüli lesz az ipar és
az építőipar visszaesése, kereskedelmi ágazatokon belül maga a
kereskedelem még bővülhet is,
vendéglátás-turizmus azonban
súlyos válságot él át, miként a
külön ágazatban szereplő szórakoztatóipar is.

