
Gazdaság2020. március 17.
kedd6

A HATÓSÁGOK ÓVNÁK A MUNKAVÁLLALÓKAT, MEGOLDÁSOKAT KERESNEK A CÉGEK PROBLÉMÁIRA IS

Nyugtatják az aggódó alkalmazottakat

Otthon maradhat a kényszervakáción levő gyerekkel, gyerekekkel az egyik szülő

A munkaügyi felügyelőség 
rendelkezésre áll és kész segí-
teni minden alkalmazottnak, 
aki úgy érzi, hogy a korona-
vírus-járvány miatt kialakult 
helyzetben munkáltatója 
részéről hátrányos megkülön-
böztetés éri. A hatóság kész 
tanácsokat adni azoknak a 
vállalkozóknak, cégvezetőknek 
is, akik a mostani rendkívüli 
körülmények között nem tud-
ják, mitévők legyenek.

 » BÍRÓ BLANKA

N incs okuk aggodalomra a 
kényszervakáción levő gyer-
mek mellett otthon marad-

ni kényszerülő szülőknek, mint 
ahogy azoknak sem, akiket most, a 

nehéz periódusban a tevékenység 
csökkentése vagy beszüntetése mi-
att hazaküldenek. A Krónika által 
megkérdezett munkaügyi szakértő 
szerint a legtöbb vállalkozó megol-
dásokat keres, és abban bízik, hogy 
a jelenlegi válsághelyzet után min-
denkinek újfent munkát tud bizto-
sítani. „Alapvetően arra fi gyelnek a 
következő napokban a munkaügyi 
felügyelők, hogy a munkaadók te-
gyenek meg mindent annak érdeké-
ben, hogy védjék az alkalmazottak 
egészségét” – szögezte le megkere-
sésünkre Ördög Lajos. A Kovászna 
megyei munkaügyi felügyelőség ve-
zetője kifejtette, minden munkahe-
lyen biztosítani kell a körülménye-
ket, hogy az ott dolgozók tudjanak 
kezet mosni, legyen meleg víz, szap-
pan, és legyenek fertőtlenítőszerek. 
Követik azt is, hogy a cégek tegyék 
meg a lépéseket, hogy betartsák a 
munkaügyi minisztérium ajánlásait, 
vagyis akit lehet, otthoni munkával 

bízzanak meg. Ellenőrzik továbbá, 
hogy a kényszervakáción levő, 12 
évesnél kisebb gyerekek esetében 
az egyik szülőnek biztosítsák a fi -
zetett szabadságot.

Ördög Lajos kifejtette, ha visz-
szaélések vannak e tekintetben, 
akkor eljárnak, tehát ha a munka-
adó nem biztosítja ezt a törvényes 
jogot, vagy ha emiatt elbocsátással 
fenyegeti az alkalmazottat, akkor 
számíthatnak a segítségükre.

A szakember szerint viszont erre 
nem kerül sor, hiszen az otthon 
maradó szülőnek első lépésben 
ugyan az alkalmazónak kell kiad-
nia a fi zetése 75 százalékát, de azt 
utólag az állam megtéríti a mun-
kanélküliségi alapból, tehát nem 
terheli a céget.

Ugyanakkor arra biztatja az al-
kalmazottakat, bármilyen jogsér-
tés esetén forduljanak a felügye-
lőséghez; javallott telefonon vagy 
elektronikus levélben, de szűkített 
programmal, 10 és 12 óra között, az 
ügyfélszolgálat is működik.

A munkaügyi felügyelőség veze-
tője megkeresésünkre beszélt egy-
úttal arról is, hogy egyre több cég 
kéri a segítségüket, hiszen leállt a 
tevékenységük, és megoldásokat 
keresnek, hogy bevétel hiányában 
lefaragják a kiadásaikat. Első kör-
ben – amint arról lapunkban is 
beszámoltunk – a vendéglátásban, 
a turizmusban vállalkozók kerül-
tek nehéz helyzetbe. Ördög Lajos 
elmondása szerint egyelőre csak 
a koronavírus-járvány előtt is al-
kalmazható törvényes lehetőségek 
adottak: az egyéni vagy tömeges el-
bocsátás, a lehetőség, hogy a mun-
kaadó fi zeti a bér 75 százalékát, 
amíg nem tudja foglalkoztatni az 
alkalmazottait, tehát ideiglenesen 
bocsátja el őket, vagy csökkenti a 
munkaidőt. Ördög Lajos tapaszta-
latai szerint a cégek többsége nem 
akar megválni az alkalmazottaitól, 
átmeneti megoldást keres. Minden 
eset más, ezért arra buzdítják a 
cégvezetőket, kérjék az intézmé-
nyek segítségét, próbáljanak közö-
sen helyzetre szabott megoldáso-
kat találni.

 »  A munka-
ügyi felügye-
lőség vezetője  
arra biztatja az 
alkalmazotta-
kat, bármilyen 
jogsértés esetén 
forduljanak a 
felügyelőséghez. 
Javallott telefo-
non vagy elekt-
ronikus levélben, 
de szűkített 
programmal, 10 
és 12 óra között, 
az ügyfélszolgá-
lat is működik. 
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 » RÖVIDEN

Újabb történelmi csúcson
az euró
Újabb történelmi csúcsra hágott 
tegnap az euró referencia-ár-
folyama: a Román Nemzeti 
Bank (BNR) 4,8242 lejes szintet 
jelentett be. Mint ismeretes, az 
előző történelmi csúcs 4,8184 lej/
euró, amit március 9-én közölt a 
bukaresti központi pénzintézet. 
Enyhén gyengült a lej a svájci 
frankhoz képest is, a hivatalos 
tegnapi árfolyam 4,5699 lej a 
pénteki 4,5643 lej után. Az ame-
rikai dollárhoz képest viszont 
erősödött a román deviza: 4,3155 
lej/dollárról 4,3202 lej/dollárra 
zsugorodott az árfolyam, ami 
csütörtökön még 4,2539 lejen 
állt. Az arany ára is csökkent a 
pénteki szinthez mérten: a múlt 
hét utolsó napján regisztrált 
220,1762 lej/gramm után a hétfői 
árfolyam 208,8575. Csütörtökön 
még 225,6909-es szintet regiszt-
ráltak. Nagyot ugrott ugyanakkor 
péntek után hétfőn is a fogyasz-
tási hitelek és az Első otthon 
program keretében felvett bank-
kölcsönök havi törlesztőrészleté-
nek kiszámításakor alkalmazott 
háromhavi irányadó bankközi 
kamatláb (ROBOR). A BNR 
közlése szerint a múlt hét utolsó 
napján regisztrált 2,97 százalék 
után hétfőn 3,04 százalékon állt 
a mutató, miközben csütörtö-
kön még 2,86 százalékos volt. 
A mostanihoz hasonlóan magas 
két hónapja nem volt a háromha-
vi irányadó bankközi kamatláb, 
olyan körülmények között, hogy 
február eleje óta csökkenő trend 
fi gyelhető meg. A jelzáloghitelek 
havi törlesztőrészletek kiszá-
mításánál alkalmazott hathavi 
ROBOR eközben 3,10 százalékról 
3,14 százalékra ugrott a hét első 
napján. Csütörtökön ez a mutató 
még 3 százalékon állt.
 
Meredeken zuhan
a kőolaj világpiaci ára
Meredeken, négyéves mélypont 
körülire csökkent a kőolaj világ-
piaci ára a legközelebbi határidős 
jegyzésekben tegnap azt követő-
en, hogy a koronavírus-járvány 
nyomán az amerikai jegybank 
szerepét betöltő Fed és a világ 
más nagy központi bankjainak 
összehangolt lépései nem tudták 
megnyugtatni a befektetőket, 
ráadásul Kína ipari termelése az 
adatok feljegyzésének kezdete, 
1990 januárja óta soha nem látott 
ütemben, éves összevetésben 13,5 
százalékkal zuhant január–feb-
ruárban. A globális kereskedelem 
szempontjából legjelentősebb két 
nyersolajféleség közül az észa-
ki-tengeri Brent tegnap eddigi 
napi mélypontján 10,56 százalé-
kos mínuszban, 30,21 dolláron, 
a nyugati féltekén irányadó WTI 
pedig 8,38 százalékos veszteség-
gel, 29,42 dolláron állt. A Brent 
árának nagyobb mértékű csökke-
nését alapvetően az magyarázza, 
hogy az új koronavírus által 
okozott járvány Európában súlyos 
helyzetet teremtett. A WTI árát vi-
szont az támogatja, hogy Donald 
Trump amerikai elnök pénteken 
utasítást adott a stratégiai olaj-
tartalékok feltöltésére az alacso-
nyabb árakra való tekintettel.

 » KRÓNIKA

Januárban a nyers adatok szerint 48 
százalékkal nőtt a román építőipari 

termelés volumene a tavalyi év azonos 
időszakához mérten – derül ki az Or-
szágos Statisztikai Intézet (INS) által 
tegnap nyilvánosságra hozott adatso-
rokból.  A szezonális és naptárhatással 
kiigazított adatok szerinti növekedés 
44,5 százalék volt a vizsgált időszak-
ban. A nyers adatok szerinti bővülés 
főleg a karbantartási és javítási mun-
kálatoknak köszönhető, amelyeknek 
volumene 81 százalékkal nőtt, az új 
építmények esetében a termelés 40,8 
százalékkal bővült, a felújításoknál 
40,4  százalékos növekedést jegyez-
tek.  Az épületek típusa szerint az ipari 
létesítményeknél 54,4 százalékos nö-

vekedést mértek,  a nem lakóépületek-
nél 47,8 százalékos volt a bővülés, a 
lakóépületek építése 39,4 százalékkal 
emelkedett.

Közben a CBRE Románia ingat-
lan-tanácsadó cég Közép-Kelet-Euró-
páért felelős befektetési részlegének 
vezetője azt mondja, az elkövetkező 
időszakban a koronavírus egyértel-
műen negatívan befolyásolja az ingat-
lanpiacot is, ez a hatás azonban véle-
ménye szerint csak rövid időtartamú 
lesz Európában, amennyiben észszerű 
idő alatt kontroll alá kerül a fertőzés. 
A CBRE által készített, az Agerpres hír-
ügynökség által idézett elemzés szerint 
ugyanakkor a térség országai közül to-
vábbra is Romániában a legmagasabb 
a beruházások megtérülésének rátája 
(7 százalék), megőrizve ezáltal vonz-

erejét a helyi és a nemzetközi befekte-
tők szemében. A piacon, 74 százalékos 
részesedéssel, az irodaépületek adás-
vétele teszi ki a tranzakciók többségét, 
ezt követi a kiskereskedelem 16 szá-
zalékkal, míg az ipari, szállodai és ve-
gyes felhasználású projektek együttes 
aránya 10 százalékot tesz ki.

Amint arról korábban beszámol-
tunk, tavaly csaknem 28 százalékkal 
nőtt a román építőipari termelés vo-
lumene a nyers adatok szerint az elő-
ző évhez mérten, miután 2018-ban 
4,1 százalékkal, 2017-ben 5,4 száza-
lékkal csökkent éves összevetésben. 
A 2019-es adatok főként annak kö-
szönhetők, hogy mind a közberuhá-
zások, mind a magánberuházások 
terén jelentős növekedést jegyeztek 
az előző évekhez mérten.

Lendületben az építőipar, de megtorpan a vírus miatt

 » Az épületek 
típusa szerint 
az ipari létesít-
ményeknél 54,4 
százalékos növe-
kedést mértek,  
a nem lakóépü-
leteknél 47,8 
százalékos volt a 
bővülés, a lakó-
épületek építése 
39,4 százalékkal 
emelkedett.




