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mint a pandémia
előtt volt
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mérleg:
Magyarország Európa élvonalában
Beruházásösztönzés: 2
12 ezer új, 265 ezer
megőrzött
munkahely a tavalyi mérleg
Csaknem 30 milliár- 3
dot ítéltek már meg a
vállalkozásindítást
segítő programban

Paktum rendezvények Csurgón
2020. december 11én
megtartotta
Csurgó Város Önkormányzata
a
„TOP-5.1.2-15-2016
-00003 Helyi foglalkoztatási
együttműködési
program” 11. Irányító
Csoport ülését és 2.
Stratégia társadalmasítása elnevezésű rendezvényét. Az események a covid-19

miatt hozott intézkedésekből kifolyólag
online lettek megtartva, személyes találkozásra nem kerülhetett sor. A megbeszé-

lésen ismertetésre kerültek az
elmúlt időszak
történései, mely
keretében a teljesült indikátorok
aktuális
helyzetéről és a
projekt befejező tevékenységéről esett szó.

A járvány 90 éve nem látott krízist
okozott a munkaerőpiacon
A
szegénységben
élőknek 14-szer több
időbe - akár évtizedekbe is - kerülhet,
hogy vissza tudjanak
térni a koronavírus
előtti vagyoni helyzetükhöz, mint az ezer
leggazdagabb embernek.
A koronavírus-válság

különösen nagymértékben sújtotta a nőket, a kisebbségben
élőket, és 90 éve nem
látott krízist hozott a
munkaerőpiacon
derül ki az Oxfam
Inequality Virus című jelentéséből.
Miközben a világ
1000
leggazdagabb

embere kilenc hónap
alatt visszaszerezte a
koronavírusjárványban elvesztett
vagyonát, ugyanez a
művelet a világ szegényebbik részének évtizedekbe kerülhet.
2030-ra nagyobb lehet
a szegénység, mint a
pandémia előtt volt.
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Munkahelymentési mérleg: Magyarország
Európa élvonalában
A
m a g y a r
munkaerőpiaci helyzet
sokkal kedvezőbb az
európai átlagnál - jelentette ki az Innovációs és
Technológiai Minisztérium (ITM) parlamenti
és stratégiai államtitkára.
Schanda Tamás szerint
a kormány nemcsak a
járvány terjedése, hanem a koronavírus
okozta gazdasági nehézségek ellen is védekezik, méghozzá eredményesen. A magyar
gazdaság sokkal keve-

sebb kárt szenvedett,
mint több gazdagabb
európai államé.
A számok az államtitkár szerint magukért
beszélnek: míg az uniós
munkanélküliségi átlag
7,4 százalékos volt novemberben, a magyar
mindössze 4,1 százalék.
Eddig mintegy 12 ezer
vállalkozás igényelte
összesen több mint 88
ezer munkatársa részére az ágazati bértámogatást. Januártól újrain-

dult a magasan képzett
munkavállalók megtartását, újak felvételét
ösztönző Kutatók és
fejlesztők innovációs
bértámogatása progr
a
m
.
Emellett közel 2360
fiatal és több mint 1100
alacsony iskolai végzettségű ember elhelyezkedéséhez kértek
segítséget a cégek.
A kormányzati intézkedések már több mint
1 millió munkahely
megőrzéséhez
vagy
létrehozásához járultak
hozzá.

Beruházásösztönzés: 12 ezer új, 265 ezer
megőrzött munkahely a tavalyi mérleg
A magyar
munkanélküliségi
átlag mindössze 4,1
százalék volt.

1400 beruházást támogatott tavaly a kormány,
amelynek révén 12,6
ezer új munkahely jön
létre, közel 265 ezer pedig nem került veszélybe. A járvány miatt támogatott cégek 85 százaléka magyar volt.
Különböző programokon keresztül tavaly
mintegy 1400 beruházást
támogatott a kormány.
A beruházók azt vállalták, hogy 264 600 mun-

kahelyet megőriznek
és több mint 12 600-at
létrehoznak - mondta
a Külgazdasági és
Külügyminisztérium
tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi
megjelenítéséért
felelős államtitkára az
M1 aktuális csatornán.
Menczer Tamás hozzátette: a koronavírusjárvány miatt indított
programokon keresztül támogatott cégek
85 százaléka magyar
volt.

Felhívta a figyelmet arra
is, hogy a Site Selection
című amerikai lap harmadjára választotta be
Magyarországot a világ
tíz legkedveltebb befektetési helyszíne közé.
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Csaknem 30 milliárdot ítéltek már meg a
vállalkozásindítást segítő programban
Csaknem 30 milliárd forintot
ítéltek meg eddig a vállalkozások indítását segítő programban – tájékoztatott az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára.
Bodó Sándor elmondta: már több
mint nyolcezren igényeltek tőketámogatást a fiatalok és álláskeresők vállalkozóvá válását
segítő programban. 6500 pályázatot támogattak eddig, mintegy 19 milliárd forintot pedig
már ki is fizettek. A kormány
számos intézkedéssel segít abban, hogy minél többen dolgozhassanak, ami a koronavírusjárvány idején különösen fontos
cél – fogalmazott az államtitkár.
Az Álláskeresők és fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése című
programnak köszönhetően
2022-ig hozzávetőleg nyolcezer
vállalkozás jöhet létre a kevésbé
fejlett régiókban, majdnem ezer
pedig a közép-magyarországi
régióban. A támogatási keret

mintegy háromezer vállalkozás létrehozását segíti a 30 év
felettiek, és csaknem hatezerét
az ennél fiatalabbak körében.
Az összesen mintegy 45 milliárd forintból megvalósuló
program nagymértékben hozzájárul a fiatalok és az álláskeresők hosszabb távú munkába
állásához.
Bodó Sándor közölte: a vállalkozni szándékozóknak első
szűrésként kompetenciamérésen kell részt venniük, a 17
ezer jelentkezőből több mint
13 ezren jutottak már el eddig. A képzésekbe közülük
már több mint 10 ezren kapcsolódtak be, az elfogadott
üzleti tervvel rendelkezők
száma pedig meghaladja a 6
ezret.
A program segítségével országosan mintegy 9 ezer fiatal
és álláskereső találhatja meg a
számítását önfoglalkoztatóként, növelve ezzel az egyéni
vállalkozások számát. A

vállalkozókedv ösztönzése és a
foglalkoztatás bővítése a vírusválság hatásainak enyhítése érdekében rendkívül időszerű feladat
– fűzte hozzá.

Támogatási kérelmet kizárólag a
benyújtás előtt legfeljebb három
hónappal korábban alakult vállalkozások adhatnak be.
A Magyar Államkincstár, Budapest és Pest megye esetében pedig az OFA Nonprofit
Kft. hatvan napon belül elbírálja
a beérkező kérelmeket, a kedvező
támogatói döntés után pedig kifizeti az igényelt összeg felét.
Az államtitkár hozzátette, hogy a
kevésbé fejlett régiókban a képzések hamarosan lezárulnak. A tőketámogatás iránti kérelmek benyújtására országszerte január 31
-éig, Budapesten és Pest megyében pedig felfüggesztésig, de legkésőbb április 30-áig van lehetőség.

