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A magyar munkaerőpiac erős, a foglalkoztatás
magas, a munkanélküliség alacsony, mégis súlyos
problémákat lát az Európai Bizottság. A gyermekes
nők nem tudnak visszatérni a munkaerőpiacra, a
hátrányos helyzetű csoportok munkanélkülisége
magas, illetve az álláskeresők nagyon rövid ideig
kapnak támogatást. Az anyagi és szociális
nélkülözésben élők magyarországi aránya
továbbra is a legmagasabbak között van az EUban, ráadásul az elmúlt évtizedben a stabil
munkaviszonnyal nem rendelkező magyar
családok szociális védőhálója meggyengült – áll a
Bizottság jelentésében. A rezsicsökkentés nem a
szegényeket célozza, és nem segíti azon alacsony
jövedelmű, főként vidéki háztartásokat, amelyek
szilárd tüzelőanyaggal fűtik otthonukat.
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A felszínnel ellentétben hatalmas problémákkal
szembesülnek a magyar munkavállalók
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383 környékén kezdte a hetet a magyar
fizetőeszköz az Euróval szemben. Kedden és
szerdán is tartotta ezt a szintet. Azonban
csütörtökönök az extraadóval kapcsolatos
bejelentések hatására egészen 395-ig zuhant.
Pénteken 393 Ft környékén mozog az árfolyam.
Az USD/HUF árfolyam is pontról pontra
megegyező görbét írt le a héten. 358 környékén
nyitotta a hetet, majd egészen 368-ig esett,
pénteken 366 körül mozog az árfolyam
Az EUR/USD árfolyam minimálisat esett a héten.
Pénteken 1,074 körül mozog az árfolyam.
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A hét második felére nagyot esett a Forint
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Már a tegnapi nap folyamán is jelentősen alulteljesítő volt a magyar tőzsde Európában, miután a
befektetők elkezdték árazni a különadók lehetőségét, amelyet végül Orbán Viktor be is jelentett
tegnap este.
Ma reggel egy kisebb felpattanással kezdődött a nap a tőzsdén, amit az is segített, hogy a nemzetközi
hangulat támogató, Európában szintén emelkedésekkel indult a kereskedés. Nem sokkal a nyitás után
azonban az OTP ismét esik és ezzel együtt a BUX is lefordult.
Az elmúlt hetekhez hasonlóan csütörtökön ismét 6,45%-os kamat mellett hirdette meg egyhetes betéti
tenderét az MNB.
A foglalkoztatás továbbra is erős a KSH friss adatai alapján, ugyanakkor egyre szembetűnőbb, hogy
tavaly óta folyamatosan növekszik a külföldön dolgozó magyarok száma.
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