CMYK

CMYK

6

GAZDASÁG

2008. MÁJUS 8., CSÜTÖRTÖK

Külföldiek csak
kedvezmény
nélkül vehetnek
állami részvényt

HÍRSÁV

Kevesebb új álláshely,
kevesebb álláskereső
új álláshelyet jelentettek be a munkaadók áprilisban – közölte az
Állami Foglalkoztatási Szolgálat. Ez 3500-zal kevesebb,
mint márciusban. A legtöbb
új munkalehetõséget, 6300at Észak-Magyarországon
jelentették be. A nyilvántartott álláskeresõk száma
eközben csaknem húszezerrel 443 ezerre csökkent.

MINTEGY 36 EZER

Csaknem tizedével nőtt
a fűszerek értékesítése
nõttek
a magyarországi fûszereladások az elmúlt egy évben
– állapítja meg frissen ismertetett felmérésében a
Nielsen. A piackutató társaság adatai szerint tavaly és
idén február között 16 milliárd forintot költöttünk fûszerre. Az ételízesítõk forgalma stagnált, a paprikáé négy
százalékkal emelkedett.

KÉPÜNK ILLUSZTRÁCIÓ

KILENC SZÁZALÉKKAL

Mind kevesebb Magyarországon az olyan középfokú tanintézet, amely képes biztosítani a nívós képzést a leendõ szakmunkások számára

Gyengélkedő szakképzés
Sorra tûnnek el a színvonalas technikumok

Az EU-keret 90 százalékát
fizette ki Magyarország

SZAKMUNKÁSOK

fejlesztési
források felhasználása során
hazánk a 2004–2006. évi I.
Nemzeti Fejlesztési Tervben
az ország rendelkezésére álló 670 milliárd forintos keret
90 százalékát már kifizette
– közölte a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség.

Ösztöndíjprogrammal vetne véget két szocialista
politikus a szakmunkáshiánynak. A munkaerõpiaci szakértõk szerint a
szakemberhiány a gyenge
képzési háttér következménye.

AZ EURÓPAI UNIÓS
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– állítja Drimal István munkaerõ-piaci szakértõ. Véleménye
szerint a mostani szakközépiskolák nem tudják betölteni
a megszûnt technikumok szerepét.
„Míg napjainkban szakmától

Az asztalos szerint érdemes előre bedolgozni

Hampl Márta
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káshiánynak sokkal inkább a
sekélyes képzési háttér az oka.
A rendszerváltás óta folyamatosan szûnnek meg azok a technikumok, amelyek színvonalas
oktatást biztosítottak elméletben és gyakorlatban egyaránt”

Ösztöndíjjal jutalmazná két szocialista politikus azokat a szakmunkástanulókat, akik az általános iskola elvégzése után a
hiányszakmák fortélyait sajátítják el. Mint lapunk megírta: a
kezdeményezés célja az évek óta
tartó szakmunkáshiány mérséklése. Az Állami Foglalkoztatási
Szolgálat legfrissebb jelentése
szerint számos szakmában vészes munkaerõhiány alakult ki,
a cégek elkeseredetten keresnek
például gyártósori összeszerelõket, forgácsolókat, hegesztõket,
de a hiányszakmák közé tartozik
a kõmûves és a lakatos is.
Téves ugyanakkor az a vélekedés, hogy mindennek a szakmunkások külföldi munkavállalása az oka. „Egyáltalán nem
számít olcsó munkaerõnek a
magyar szakember az európai
piacon, így nem számottevõ a
külföldi elszívás. A szakmun-

„MÁR AZ ISKOLAI ÉVEK ALATT

bedolgoztam asztalosként egy
vállalkozónak, aki késõbb
maga mellé vett” – meséli
Bozóki Sándor, aki tavaly
kapta kézhez faipari technikus bizonyítványát. Elmondása szerint más lehetõsége

nem is nagyon lenne, hiszen
tapasztalat nélkül sehol sem
látják szívesen a pályakezdõket. Egy egyéni vállalkozás
alapításához és fenntartásához pedig nemcsak az indulótõkét, hanem széles ügyfélkört
is össze kellene gyûjteni.

Állásajánlatok szakmunkásoknak
Szakma
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függõen másfél-két év alatt lehet
szakmunkásvégzettséget szerezni, addig ehhez régebben legalább három évre volt szükség.
Arról nem is beszélve, hogy a
kétkezi munkát fõként elméletben sajátítják el a tanulók. Jelenleg ugyanis a legtöbb szakiskolában hetente három nap az elmélet és csupán két nap a gyakorlat. Régen ez éppen fordítva mûködött” – mondja a szakértõ.
Tovább rontja a helyzetet,
hogy a gyakorlati képzést biztosító tanmûhelyek és gyárak száma évrõl évre csökken. A diákok
többsége így kénytelen egyéni
vállalkozóknál és multinacionális cégeknél eltölteni a szakmai
gyakorlatot. A kisebb cégeknek
azonban inkább teher, mint áldás a fiatal munkaerõ. A gyakornokokat ugyanis csak szigorú
követelmények betartása mellett
– mint például megfelelõ védõfelszerelés – tudják fogadni, amihez viszont alig kapnak állami
támogatást. A több pénzbõl gazdálkodó nagyobb vállalatok egy
részénél ugyan belsõ mûhelyekben sajátíthatják el a tanulók a
szakma fortélyait. Ez azonban
nem feltétlenül egyenlõ a szakmunkásképzéssel, a legtöbb helyen ugyanis betanítottmunkásképzés folyik – hangsúlyozzák
a szakértõk.

A legalább öt éve Magyarországon élõ uniós állampolgárok is
tulajdont szerezhetnek majd az
állami vállalatokból – árulta el
lapunk kérdésére Veres János
szerdai
sajtótájékoztatóján.
A pénzügyminiszter ugyanakkor hozzátette, csak abban az
esetben jegyezhetnek majd részvényeket külföldi állampolgárok, ha Magyarországon adóznak. Kedvezményeket viszont
nem fognak kapni – tette hozzá.
Veres János ismertette a kedvezményeket. Ezek az árfolyamnyereség-adó alóli mentesség, a
részvények árfolyamának tízszázalékos befizetése melletti
hároméves, kamatmentes részletfizetési lehetõség, az a juttatás, hogy azoknak, akik legalább
három évig birtokolnak tíz részvényt, egy további papírt jóváírnak, valamint a másfél évig érvényes visszavásárlási garancia
(kibocsátási áron). A kedvezmények maximum 250 ezer forintos értékig lesznek adhatóak.
Az állami cégek tõzsdére vitele két szakaszban valósul meg:
elsõként az Állami Autópályakezelõ Zrt. és a Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. által összeállított
ingatlanportfóliót, majd a Szerencsejáték Zrt.-t, a Magyar Villamos Mûveket és a regionális
vízmûveket értékesítik. Q B. V.

Nem megy jól
a magyarországi
szállodáknak
Alig három százalékkal nõtt a magyarországi szállodák, panziók és
kempingek bevétele az elmúlt
egy évben – derül ki a Központi
Statisztikai Hivatal legfrissebb
kimutatásából. A kereskedelmi
szálláshelyek az idei év elsõ három hónapjában 45 milliárd forintos bevételre tettek szert,
2007 hasonló idõszakában ez az
összeg 43 milliárd forint volt.
A gyengécske növekedés a vendégéjszakaszám stagnálásának
a következménye; az idei elsõ három hónapban a hazai és a külföldi látogatók alig egy százalékkal több éjszakát töltöttek el,
mint tavaly. A szálláshelyek átlagosan 39,3 százalékos szobakihasználtsággal mûködtek a vizsgált idõszakban.
Q M. S.

Fékezné a devizahitelezést az osztrák bankár
KOCKÁZAT

Magyarország és Románia legsebezhetõbb pontja az eladósodottság

A devizaalapú hitelezés lassítását szeretné elérni Magyarországon és Romániában Andreas
Treichl, az osztrák Erste Bank
vezérigazgatója. A bankvezér,
aki egyben az Erste román leányának, a BCR-nek az elnöke is,
egyeztetést kezdeményezett ez
ügyben Simor András jegybankelnökkel és román kollégájával,
Mugur Isarescuval. Az elmúlt
hat-nyolc hétben folytatott megbeszéléseken nemcsak a magyar
és a román, de az Európai Központi Bank figyelmét is sikerült
a témára irányítani – mondta a
bankvezér a Ziarul Financiar romániai üzleti lapnak.
Treichl szerint már a következõ hat hónapban nagy esély van

A magyar lakosság hitelállománya (milliárd forint)
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rá, hogy olyan kezdeményezések szülessenek, amelyek a lehetõ legnagyobb mértékben fékezik a devizában történõ hitelfelvételt. Így Románia és Magyarország az egyik legsebezhetõbb pontjától szabadulna meg,
olyantól, amely a külföldi elemzõk szemében kockázatnövelõ
tényezõ – mondta Treichl. Hozzátette: mindkét országnak érdeke a jelenség lefékezése.
A Magyar Nemzeti Banknál
érdeklõdésünkre csupán annyit
közöltek, hogy egy négyszemközti beszélgetést nem szeretnének a sajtón keresztül kommentálni. A Magyar Bankszövetségnél kérdésünkre elmondták,
hogy az ügyben még csupán

Andreas Treichl mostani nyilatkozata alapján korai lenne kifejteni az álláspontjukat.
„Egyelõre nem jelent problémát a devizában való eladósodás
mértéke Magyarországon” –
mondta el érdeklõdésünkre
Németh Dávid, az ING Bank
elemzõje. Jelenleg ugyanis még
alacsony a rossz hitelek aránya.
Ugyanakkor döntõ fontosságú,
hogy a jövõben felpörög-e a magyar gazdaság, illetve emelkednek-e a reálbérek. Ha nem, akkor a háztartások nehezebben
tudják majd törleszteni a hitelrészleteket. Ez esetben pedig
nagy kockázatot jelenthet a devizaalapú hitelek magas aránya –
mondta a szakember. Q T. M.
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