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Ismét csökkenhet
az alapkamat
Budapest (mti) – Kedden tartja

Több álláskereső Mi az az FTI?
MUNKA Rosszabb arányok éves és havi szinten

soron következő kamatmeghatározó ülését a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris
Tanácsa. A márciusi ülésén a
jegybank monetáris tanácsa 15
bázisponttal 1,20 százalékra
csökkentette az alapkamatot.
A kamatdöntés után kiadott
közleményében az MNB kiemelte: a kamatcsökkentés
mindaddig folytatódik, amíg a
kialakuló monetáris kondíciók
összhangba nem kerülnek az
inflációs cél fenntartható elérésével. Az elemzők többsége
így a soron következő ülésen
újabb 15 bázispontos kamatcsökkentésre számít.

London (mti) – Gyenge évük
volt tavaly a brit gazdagok leggazdagabbjainak, akik közül
sokan „szinte elszegényedtek”
korábbi vagyoni helyzetükhöz
képest, elsősorban az acélipart
sújtó globális túltermelési válság és az olajárak meredek zuhanása miatt. A legnagyobb
vesztes a brit–indiai acélbáró,
Lakshmi Mittal, aki 2008-ban
még 27,7 milliárd fonttal vezette a listát, most kénytelen
beérni ennek alig több mint a
negyedével, 7,12 milliárd fonttal. Mittal és családja egyetlen
év alatt 2,08 milliárd fontot
vesztett, és már csak a 11. az
ezres listán.

900 milliárd dollár
hasznot hozhat
Budapest (mti) – Több mint

900 milliárd dollár hasznot
hozhat világszerte a cégeknek a
digitális ipari forradalom. A kilenc iparágat felölelő kutatásban a megkérdezett több mint
2000 vállalat vezetőinek becslése alapján a digitális technológiákra történő átállás évente
átlagosan 421 milliárd dollárral
csökkenti a költségeket és 4,1
százalékkal növeli a hatékonyságot. A vállalatok világszerte
forgalmuk mintegy 5 százalékát tervezik digitalizációba fektetni a következő öt évben, ami
a vizsgált iparágakban összesen
907 milliárd dollár.
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Körkép – Nőtt Szombathelyen és Vas megye egészében is a munkanélküliség havi összehasonlításban. Éves összevetésben kicsit jobb a helyzet.
Mindegyik mutatót árnyalja, hogy városi szinten egy év alatt ezer fővel, megyei szinten több
mint 5 ezer fővel csökkent a munkaképes korú
lakosság.

Mintegy kilencszáz fővel
több a regisztrált álláskereső
Vas megyében, mint egy hónappal ezelőtt – derül ki a
Nemzeti
Foglalkoztatási
Szolgálat most közzétett, első tavaszi jelentéséből.
A március 20-ai állapotot
mutatja
az
összesítés. Eszerint 6
ezer 99 munkanélküli
van a megyében. Egy
hónappal korábban 5
ezer 184 személy szerepelt a regiszterben.
Egy évvel korábbra visszatekintve még mindig jónak tűnik a helyzet, hiszen tavaly
tavasszal 6 ezer 595 álláskeresőt tartottak nyilván Vas
megye területén. Úgy már
kevésbé jó a mutató, ha azt is
hozzávesszük, hogy tavaly
ilyenkor 179 ezer 461 munkaképes korú lakossal szá-

Erô és Harmónia
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Szaknyéré és
Hegyhátszentpéteré
a legrosszabb arány
1741-et – vagyis 152 fővel
nőtt a szombathelyi munkanélküliek száma. Érdemes
egy pillantást vetni a munkaképes korú lakosság számának alakulására is: ez 52 ezer
401 fő a legutóbbi összegzés
szerint. Egy hónappal korábban 52 ezer 747 volt, egy évvel ezelőtt pedig még 53 ezer

405 fő. Vagyis egy év alatt
ezer szombathelyi munkaképes korú lakos „tűnt el”. Az
arányokat nézve: most 2,91
százalékos a szombathelyi
relatív munkanélküliségi mutató. Egy hónapja 2,61 százalékos volt, egy évvel ezelőtt
pedig 3,26 százalékos. Két
vasi település mutat rendkívül magas munkanélküliségi
rátát. Szaknyér „vezet” a megyében: a 31 munkaképes
korú lakosra hat álláskereső
jut, ez 19,35 százalékos relatív munkanélküliséget jelent.
Érdekesség, hogy tavaly
ugyanekkor szintén hat álláskereső szaknyérit tartottak
nyilván, csak akkor még 33
volt a munkaképes korú lakosok száma, vagyis alacsonyabb, 18,18 százalékos volt
a település relatív mutatója.
A friss statisztika
szerint második a sorban Hegyhátszentpéter. A település 73
munkaképes korú lakosára 13 regisztrált
álláskereső jut, ezzel
17,81 százalékos munkanélküliséget jegyez a falu. Tavaly ugyanekkor még 95
munkaképes korú hegyhátszentpéterire 11 álláskereső
jutott. Ez 11,58 százalékos
munkanélküliséget jelentett –
és nem mellékesen „eltűnt”
22 felnőtt lakos a településről.

Gyenge évkezdés
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moltak a megyében, most
pedig 174 ezer 128 fővel.
Idén február végén 177 ezer
418 munkaképes korú lakosa
volt Vas megyének – vagyis
éves szinten több mint 5 ezer
fős a csökkenés, havi összehasonlításban 3 ezer.
Az arányok három százalék körüliek: a legfrissebb
adatok 3,5 százalékos vasi
relatív
munkanélküliséget
mutatnak. Egy hónappal korábban 2,92 százalékos, egy
évvel korábban 3,67 százalékos volt a relatív arány.
Hasonló a szombathelyi
tendencia is. A legújabb
összegzés 1527 munkanélkülit mutat, egy hónappal korábban 1375 álláskereső
szombathelyit tartottak nyilván, egy évvel korábban

Körkép (bá) – Kétharmadára esett vissza egy hónap alatt az építőipari termelés értéke Vas megyére vonatkozóan. Most jelentett az év első két hónapjáról a Központi Statisztikai Hivatal.
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Februárban 1 milliárd 96
millió forint volt Vasban a
megyei székhelyű építőipari
termelés értéke – a most közölt adatsor szerint. A január
erősebb volt, nem is kevéssel:
1 milliárd 532 millió forint
forgott az építőipari termelésben, Vas megyei székhellyel.
Az idei január nemcsak a
megelőző hónaphoz, hanem
az előző esztendő első hónapjához képest is gyengén teljesített: a 2015-ös első hónap

92,6 százalékát hozta. A február még gyengébb volt éves
összehasonlításban: az előző
február 61,4 százaléka realizálódott a vasi építőiparban.
Érdekes a régiós összehasonlítás, ugyanis a NyugatDunántúlon mindkét szomszédos megye javított az év
elején: Győr-Moson-Sopron
megyében a januári 2,17 milliárd forintról 2,58 milliárdra
nőtt az építőipari termelés értéke. Zalában 1,34 milliárdról
1,69 milliárdra nőtt az érték.
A Nyugat-Dunántúl egészében az év első hónapjában
5,05 milliárd forint volt az
építőipari termelés értéke,
februárban 5,3 milliárd. Éves
összehasonlításban a régió az
előző esztendő 71-76 százalékát hozta az építőiparban.

Szakembereket, tudósokat kapcsol össze
Kőszeg (VN) – Több híradás is foglalkozott az elmúlt hónapokban a Felsőbbfokú Tanulmányok
Intézetének lehetséges
megszűnésével, majd
„feltámadásával”. De milyen munkát végeznek tulajdonképpen ebben az
intézményben?

A hagyományos kutatóközpontoktól sokban eltérő
Felsőbbfokú
Tanulmányok
Intézetében (FTI) hazai és
nemzetközi kutatók dolgoznak együtt tudományterületeket átívelő, a gyakorlati életben a gazdasági, intézményi,
oktatási fejlesztések terén is
hasznosuló projekteken.
Az intézet célja, hogy
összekapcsolja a szellemileg
nyitott, egymással együttműködni kívánó, alkotó és gondolkodó szakembereket, tudósokat, és közben gondoskodjék az utánpótlásról is. Ars
poeticája szerint elengedhetetlenné vált az ideák és módszerek újszerű és termékeny
kombinációja, hiszen új válaszok új kérdések nélkül nem
születhetnek. Az intézet angol
neve is ezt demonstrálja: Institute of Advanced Studies
Kőszeg, vagyis iASK, azaz:
kérdezek.
Tanácsadó
testületében
olyan szakembereket és kiemelkedő közéleti személyiségeket találunk, mint Bogyay
Katalin,
Magyarország
ENSZ-nagykövete; Schöpflin
György professzor, európai
parlamenti képviselő; Stefano
Bianchini, a Bolognai Egyetem professzora, Közép-Európa- és Balkán-kutató; Kroó
Norbert, a Magyar Tudományos Akadémia volt főtitkára;
Szentes Tamás akadémikus, a
globális fejlődésgazdaságtan
elismert szakértője.

örökségének továbbviteléről,
kéziratban maradt munkáinak, levelezéseinek, interjúinak összegyűjtéséről. A Hankiss Elemér Kutató Archívum
az EMMI külön támogatását
élvezve az intézet egyik központjaként kezdte meg működését.
A Komplexitás és Big Data
Központ nyílt adat- és közösségi informatikai kutatásokkal foglalkozik. Az itt folyó
kutatások az egyének és közintézmények „digitális adatmorzsáit” fogják rendhagyó
módon összekapcsolni és elemezni. A projektek mindegyike nyílt adatokra, nyílt forráskódú megoldásokra alapoz, és
a legfontosabb eredmények
kreatív adatábrázolási technikák segítségével történő rendszeres (heti, havi) frissítésével

Új válaszok új
kérdések nélkül
nem születhetnek
más kutatócsoportok számára
is szolgáltat információt.
A Fenntarthatóság Program elsődleges célja, hogy
hatékony eljárásokat dolgozzon ki a regionális, a nemzeti
és a helyi döntéshozatali folyamatok támogatására. A
Konfliktus és Kooperáció
Program az emberi együttműködés genetikai és kulturális
alapjainak tisztázásával foglalkozik, a kreatív zenei kutatási program pedig közép-európai reneszánsz zenével, zeneterápiával, illetve a „Kőszeg – Hangzó Város” nyári
fesztivál megszervezésével.
A nagy globális, regionális
és lokális átalakulások természetét és összefüggéseit kuta-
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RÖVIDEN

A Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetében hazai és nemzetközi kutatók dolgoznak együtt tudományterületeket átívelő projekteken

A 2014-ben indult „Kreatív város – fenntartható vidék” projektjét az intézet
KRAFT-központja viszi és
fejleszti tovább azzal a határozott céllal, hogy az integratív fejlesztési koncepciót Magyarország más városaiban és
régióiban is hasznosítani lehessen. A KRAFT a fenntartható fejlődést az ökológiai, a
gazdasági és a társadalmi
fenntarthatóság egymást erősítő
pozitív
hatásainak
összegződéseként értelmezi.
Ebben az évben megindult a
módszertan alkalmazása Nyugat-Pannónia több városában
és településén (Keszthely,
Nagykanizsa, Veszprém, Balaton-part és -felvidék).
Az intézet feladatának tekinti, hogy gondoskodjék
Hankiss Elemér szellemi

tó Polányi Központ filozófiája, hogy szükség van azoknak
a gondolkodásunknak, mentalitásunknak és viselkedésünknek keretet adó paradigmáknak – és összetevőiknek – a
vizsgálatára, amelyek jelen
gazdasági és politikai berendezkedéseinket meghatározzák.
Igazi intézményi innováció
a think-tank, fejlesztő- és tudásközpont, és a hagyományosabb, de nálunk még ismeretlen advanced study, azaz legmagasabb szintű kutatóintézet feladatainak integrálása. Ahogy Miszlivetz Ferenc
megbízott főigazgató fogalmazott: – Ahhoz, hogy a
megfelelő megoldásokat megtaláljuk, el kell búcsúznunk
megszokott komfortzónáink
kényelmes világától.

