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Láttuk-hallottuk

A dot-com cégek bukása és a választások okozta bizony-
talanságok hatással voltak a munkahelyek számának
alakulására. Igaz, hogy tavaly április óta a kínált állások
száma csökkent, de ez a folyamat lassulni látszik. Az
1. ábra a 2000. január és november közötti idõszakban
kínált állások számának változását mutatja. Ami nem
változik, az általában nem igazán érdekes, ebben az eset-
ben azonban örülhetünk annak, hogy a számok csökkenõ
irányt mutatnak.
(Az értékeket a 2000. januári helyzetet alapul véve szá-
mítottuk ki, azaz a 2000. januárhoz tartozó érték 1,00.)
A felületek iránti kereslet változásai
Az elmúlt 18 hónapban több felület is versengett az
elsõbbségért. Érdekes lehet figyelemmel kísérni, hogy
a fõbb felületek iránti kereslet milyen gyorsan változik.
A keresletet az adott idõszeletre, a folyamatvonal mere-
deksége írja le. A 2. ábrán láthatjuk, hogy a régebbi
felületek iránt lelassult a kereslet növekedése, míg az

újabb felületeknél,
mint a Windows
2000 és a Linux,
gyorsult.
Az egyetlen kivétel
a Solaris, ezt ott
találjuk az új jöve-
vények közelében.
Ez azt mutatja, hogy
a Sun befolyása
növekszik a piacon.
Ezek a mutatók azért ilyen kedvezõek, mert hosszú
idõtartamra vonatkoznak. Ha az utóbbi hónapokra nézzük
ugyanezeket a kimutatásokat, megfigyelhetjük, hogy az
általános folyamatot követve, minden felület szakemberei
iránt csökkent a kereslet. Mindemellett a rövid távú ha-
tás még nem érzékelhetõ a hosszú távú elemzésekben.

Reginald Charney

Munkaerõ-piaci folyamatokAuu! A fejem!
Ismételd utánam: 

az elsõbbséget 
élvezõ

megszakításkérés 
egy agyrém.

– Linus Torvalds a
linux-680x0

levelezõlistán.
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1. ábra Munkaerõkereslet az elmúlt 11 hónapban (normalizált)

2. ábra Felületek iránti kereslete (18 hónap, normalizált)
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