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Minimálbérért kínált állások 

Mórahalom és Makó: 
a legtöbben munka nélkül 
A regisztrált munkanélküliek szá-
ma Csongrád megyében a múlt év 
végén 13 ezer 588 fó volt, 472-vel 
többet számoltak, mint egy hó-
nappal korábban. A 2000 év vé-
gi helyzethez képest viszont javu-
lásról lehet beszámolni: immáron 
1553-mal kevesebben részesül-
tek ellátásban. 

Egy hónap alatt, novemberről de-
cemberre is nőtt a munkanélküli-
ség Csongrád megyében - derül ki 
a munkaügyi központ adataiból. A 
munkanélküliek az év végén 3,6 
százalékkal voltak többen - össze-
sen 13 ezer 588-an - , mint egy 
hónappal korábban. December vé-
gére Csongrád megye települései 
közül egyedül Szeged térségében 
csökkent a regisztrált munkanél-

küliek száma: míg november végén 
5900 személyt tartottak nyilván, 
addig az év végére már csak 5651 -
et. Ezzel szemben a megye többi 
körzetében minimum 46-tal és 
legfeljebb 128-cal többen váltak a 
munkaügyi központ ügyfeleivé (ez 
utóbbi emelkedés Hódmezővásár-
helyen következett be, így a Szeged-
hez közeli városban 2000 fölé 
emelkedett a regisztrációban állók 
száma). Más városokban a szakem-
berek nem tapasztaltak ekkora 
mozgást, ám a települések lélekszá-
mának arányában mindenütt 
emelkedésről lehetett beszámol-
ni. 

December végén a munkanél-
küliségi ráta megyei szinten 7,6 
százalék volt, vagyis 0,2 százalék-
kal magasabb, mint egy hónappal 

korábban. Szegeden - mint ahogy 
erről fentebb beszámoltunk - kis 
mértékű, 0,1 százalékos csökke-
nést mértek, míg a munkanélkü-
liség relatív mutatója a többi kiren-
deltségen nőtt. Megyei átlag felet-
ti a ráta Mórahalmon (10,1), Ma-
kón (8,7), Kisteleken (8,6) és Hód-
mezővásárhelyen (8,2 százalék). 
Az előző év hasonló időszakához 
képest viszont a munkanélkülisé-
gi ráta 0,8 százalékkal esett. Átlag 
feletti a csökkenés Kistelek, Makó 
és Szentes térségében. 

A fogadó oldal, a kirendeltségeken 
nyilvántartott betölteden munkahe-
lyek száma alig haladta meg a 
négyezret (4085 volt), ez 208 állás-
hellyel kevesebb az előző havinál, s 
mindössze 138-cal haladja meg az 
egy évvel korábbi munkahely-kíná-
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latot. Decemberben mindössze két 
kirendeltségen, Csongrádon és Hód-
mezővásárhelyen keresetek több új 
embert (18-at, illetve 24-et). Spe-
ciális helyzet alakult ki Kisteleken, 
ahol 2001 utolsó hónapjában 145-
tel csökkent az új állások száma. 
Szakértők ezt azzal magyarázzák, 
hogy a kirendeltségen az előző hó-
napban külföldi cégek hirdettek 
nagy számban álláshelyeket, de-
cemberben viszont ezek a partnerek 
már nem jelentkeztek. Makón is 
közel a felére esett vissza a betöltet: 
len álláshelyek száma, amelynek 
oka az, hogy a feldolgozóiparban 
az év végén leállt a termelés. 

Elgondolkodtató képet mutat 
mellékelt ábránk, amelyből az de-
rül ki, hogy Csongrád megyében az 
év végén bejelentett 2854 állás-
hely legnagyobb hányada az úgy-
nevezett egyéb, nem anyagi ágak 
kategóriájába tartozik (1042 mun-
kahely). A második helyen az ipar 
kínálata áll 626 álláshellyel, a har-
madikon pedig a mezőgazdaság 
538 üres állással. Húsz százalék-
kal csökkent a korábban vezető 
pozícióban lévő építőipar igénye, 
ebben az ágazatban mindössze 274 
munkást kerestek. 

A cégek által felajánlott állások 
átlagbére 50 ezer 908 forint volt, 
vagyis egy hajszállal kínáltak töb-
bet a 2002 januárjától előírt mini-
málbérnél. Ez 818 forinttal több 
pénz, mint a novemberi átlag és 
közel tízezer (9 ezer 560) forinttal 
több az egy évvel korábbi kereseti 
lehetőségeknél. Szegeden és Ma-
kón a megyei átlagnál 4-14 száza-
lékkal kereshettek többet a mun-
kába lépők, míg Mórahalmon és 
Csongrádon novemberhez képest 
5-10 százalékkal csökkentek az át-
lagkeresetek. 

FEKETE KLÁRA 

Fizetési mérleghiány 
A Magyar Nemzeti Bank visszame-
nőleg módosította a 2000., illetve 
a korábban közölt 2001. évi, havi 
fizetési mérleg-adatokat - hozták 
nyilvánosságra a jegybank hétfői 
sajtótájékoztatóján. A korrigált 
adatok szerint a folyó fizetési mér-
leg hiánya 2001-ben 1,248 milli-
árd, 2000-ben pedig 1,434 milliárd 
euró volt. A decemberi hiány tavaly 
328 millió eurót tett ki. 

A korrekcióra nagyrészt egy hi-
bás vállalati adatszolgáltatás mi-

att került sor. A február elején kö-
zölt, még nem korrigált előzetes 
adatok szerint a folyó fizetési mér-
leg 177 millió euró hiánnyal zárt 
tavaly decemberben, így 2001-ben 
a folyó deficit csupán 518 millió 
euró volt. 

A korrigált adatok szerint 2000-
ben a folyó fizetési mérleg hiánya 
1,434 milliárd euró volt, szemben 
a korábban közölt 1,62 milliárd 
euróval, a 2000. decemberi deficit 
562 millió eurót tett ki. 

Szeged és a Westel 
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Szeged önkormányzata és a Westel 
között nyolc-kilenc éves múltra te-
kint vissza az együttműködés. Ezt 
Sugár András, a Westel vezérigazga-
tója mondta el abból az alkalomból, 
hogy a mobiltelefon-szolgáltató 
nemrégiben 1 millió forintos ado-
mányt nyújtott át a Szeged Közbiz-
tonságáért Közalapítványnak. A ve-
zérigazgató elárulta: mindig szíve-
sen jön Szegedre, akár sportról, akár 
kulturális rendezvényről legyen sző. 
Két évvel ezelőtt például egy, a Tí-
sza-parti városban rendezett tenisz-
tornán második helyezést ért el. 
„Ebből is látszik, nem csak beszé-
lek a sportról . " - tette hozzá a mo-
bilszolgáltató első embere. 

Sugár András úgy fogalmazott, 
egy város és egy mobiltelefon-szol-
gáltató - amely egy adott települé-
sen jelentős gazdasági tényezőnek 
számít - között több ponton is el-
képzelhető az együttműködés. Az 
önkormányzat és a Westel „talál-
kozásai" kiterjednek a sportra 
éppúgy, mint a kultúrára, vala-
mint támogatják a város egyéb kez-
deményezéseit akár az egészség-
ügyben, akár a közbiztonság javí-
tásában. A Westel felelősséget érez 
szűkebb és tágabb környezetéért, 
elkötelezett a társadalmi értékte-
remtésben. 

A Westel tudja - fejtette ki Sugár 
András -, hogy egy városban való je-
lenlét elkötelezettséget jelent: nem-
csak annyiból áll részvételük a te-
lepülés életében, hogy mobiltelefo-
nokat adnak el, hanem az is a sze-
repük, hogy az emberek hozzájuk 
is fordulhassanak ügyes-bajos dol-
gaikkal. Hogy egy közbiztonságért 
felelős alapítvány kapott ekkora tá-
mogatást a Westeltől, annak azért 
Szeged szeretetén kívül nyomósabb 
oka is van — derült ki a továbbiak-
ban. Sugár András kifejtette, pon-
tosan figyelemmel kísérik, finoman 
szólva mennyi mobiltelefon „tűnik 
el". „Az elmúlt évben kevesebbet 
loptak, mint 2000-ben, pedig töb-
bet adtunk el, vagyis a fajlagos mu-
tatóink javultak" - tette hozzá, "ter-
mészetesen az éberségre továbbra is 
szükség van, vigyázni kell az érté-
keinkre. Az elmúlt évben az orszá-
gos átlagra sikerült leszorítani a 
Szegeden ellopott készülékek szá-
mát, amelyet nagyon jó eredmény-
ként tart számon a Westel vezérigaz-
gatója. A déli városok természete-
sen mindig is azok közé a telepü-
lések közé tartoztak, amelyekre job-
ban oda kellett figyelni - fogalmaz-
ta meg véleményét a határközeliség-
re utalva a vezérigazgató. 

EK. 

Horn-kormánv 
1995 1,5 
1996 1,3 
1997 4,6 
1998 4,9 

Orbán-kormány 
1999 4,2 
2000 5,2 
2001 3,8 
2002 3,2 (várható) 

átlag: 3,1 átlag: 4,1 

Lassuló növekedés 
Szokásos február eleji helyzetér-
tékelését tartotta meg Petschnig 
Mária Zita, a Pénzügykutató Rt. 
főmunkatársa a Csongrád Me-
gyei Kereskedelmi és Iparkama-
ra meghívására. Az alábbiakban 
az elemző közgazdász előadásá-
ból a növekedési ütem körüli 
számháborúval kapcsolatos részt 
emeljük ki. 

Minden korábbi folyamat, ami 
2001 első felére jellemző volt, meg-
változott 2002-re - mondta a 
Petschnig Mária Zita. Noha 2001 
év végi adatok még nem állnak 
rendelkezésre, a tendenciák azért 

zalékkal is, sőt a jegybank prognó-
zisában 2,8-4,2-es, széles ingado-
zási sávban meghatározott előrejel-
zés szerepel. Talán a második 
félévben elkezdődhet egy kisebb 
élénkülés, akárcsak a német gaz-
daságban. 

A növekedési ütem egy fellángo-
ló - sajnos, politikai - vita tárgya. 
Ezért érdemes visszatekinteni a 
Horn-kormány időszakára és azt 
összehasonlítani az Orbán-kor-
mány négy évével. Az 1994-98 kö-
zötti időszakban (teljes évtől, 1995-
től 98-ig számolva) a következő 
adatokat kapjuk: 1 , 5 - 1 , 3 - 4 , 6 -
4,9 százalékos növekedési ütem, 

világosan látszanak. Kirajzolódik 
az, hogy lassul a növekedés, ugyan-
akkor pedig javulnak az egyensú-
lyi folyamatok, csökken a külkeres-
kedelmi és a folyó fizetési mérleg 
hiánya. Ez utóbbi adatra környe-
zetéből kiragadva, mint sikertörté-
netre hivatkozik a kormány, holott 
örömre nem ad okot: mögötte 
ugyanis nagyon jelentős export-
és még jelentősebb importcsökke-
nés áll. 

Erőteljes trendváltás figyelhető 
meg a magyar gazdaságban, amely-
nek az a jellemzője, hogy szorosan 
kapcsolódik a német gazdaságban 
bekövetkezett változásokhoz. Ami-
kor a német gazdaságban az ipari 
termelés csökkenésnek indul, 
ugyanezt lehetett nálunk is meg-
figyelni (a magyar GDP 20 száza-
lékában Németország meghatáro-
zó tényező). Az elemző közgaz-
dász elmondta, ennek az a ma-
gyarázata, hogy erősebb a függé-
sünk a nyugat-európai régiótól, 
mint a 80-as években a Szovjet-
uniótól, vagyis: a nyugati gazdasá-
got ért törés nálunk is jelentkezik. 

A növekedési ütem 2001-ben 
negyedévről negyedévre esett: az el-
ső negyedév még 4,4 százalékos 
növekedést mutat, a második 4-et, 
a harmadik 3,7-et és az utolsó há-
rom hónap üteme a prognózisok 
szerint már csak 3,5 százalékos 
lehet. Az év egészére 3,8 százalé-
kos növekedési ráta várható. A 
kormány 2002-re először 4 száza-
lékos növekedést jósolt, mára azon-
ban kénytelen kiegyezni a 3,5 szá-

amely egy 3,1 százalékos átlagot 
eredményez. Az Orbán-kormány 
időszakában, 1999-et véve az első 
„polgári" esztendőnek, a követke-
zőket figyelhetjük meg: 4,2 - 5,2 
- 3,8 - 3,2 (ez a tavalyi év, 2001, 
ami ugye, még kérdőjeles), az át-
lag 4,1 százalék. Vagyis az utolsó 
négyéves, és egy viszonylag nyu-
godtnak számító gazdasági ciklus-
ban az Orbán-kormány mindössze 
1 százalékkal tudta megelőzni előd-
jét. Ez a 4,1 -es átlag nagyon messze 
van a 7 százaléktól, attól a növe-
kedési rátától, amelyet Matolcsy 
György a Fidesz programjában 
megfogalmazott. Petschnig Mária 
Zita szerint a kiugróan magas nö-
vekedési ütem akkoriban nem volt 
vágyálom, hiszen Matolcsy csak 
azt áhította, a 7 százalék benne van 
a magyar gazdaságban. Valószínű-
leg a miniszterelnök tényként fogad-
ta el, azzal a magyarázattal, hogy a 
szociahsták rossz gazdaságpolitikát 
folytattak. Sőt: a Fidesz 1998-ban 
kutatásokat végzett, mélyinterjú-
kat készített, amelyek végeredmé-
nye az volt, hogy a magyar gazda-
ság a természetes növekedési rátát 
a világgazdasági folyamatoktól füg-
getlenül képes 7 százalékon előál-
lítani. Hogy ez mennyire nem igaz, 
azt a 2000-es esztendő mutatja,' 
amikor a külső feltételek rendkí-
vül kedvezőek voltak, az USA nö-
vekedése 6, az Európai Unióé 3 szá-
zalék feletti volt, mégsem értük el' 
a 7 százalékot - mondta Petschnig 
Mária Zita. 

F.K. 

Petschnig Mária Zita. Fotó: Miskolczi Róbert 

Agro+Mashexpo 2002 
A hazai patinás mezőgazdasági kiállítások közé tartozó Agro+Mashex-
pót február 20-23. között rendezi a Hungexpo a Budapesti Vásárköz-
pontban. A szervezők 160 kiálh'tót várnak főleg a mezőgazdasági gép-
gyártók és kereskedők közül. 


