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Húztak  a nadrágszíjon
A vállalkozások háromnegyede lemondott a tervezett fejlesztésekről
• Több mint 1600 
Hargita megyei vállal-
kozás megkérdezésé-
vel készített felmérést 
a járványkrízis okozta 
gazdasági problémák-
ról Barti Tihamér, a 
megyei tanács alelnö-
ke munkatársaival. 

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

A kutatáshoz – amelynek 
eredményét az európai 
alapokért felelős minisz-

tériumnak (MFE) is elküldték, re-
mélve, hogy a helyi sajátosságokat 
fi gyelembe veszik az EU-s fi nanszí-
rozást biztosító hazai gazdaságfej-
lesztési és válságkezelő pályázati 
programok megtervezésekor – az 
Európai Néppárt gazdasági kérdé-
sekkel foglalkozó szervezete által 
Európa-szerte elvégzett felmérést 
használták mintaként, kiegészítve 
néhány kérdéssel. 

Nem volt vészforgatókönyvük

Hargita megyében az áprilisban 
szétküldött kérdőívet kitöltő cégek 
többsége – 38,5 százaléka – 5-nél 
kevesebb alkalmazottal rendelkező 
mikrovállalkozás, a 10-nél, illetve 
20-nál kevesebb dolgozót foglalkoz-
tató cégek aránya egyaránt mint-
egy 14 százalék, a válaszadók 10 
százaléka egyéni vállalkozó, a sze-
mélyzetszám alapján besorolt többi 

cégkategória hányada mind tíz szá-
zalék alatti. A felmérésből kiderül, 
hogy a válaszadók kétharmadának 
nem volt terve a jelenlegi válság-
helyzetre, és a kérdőív kitöltésekor 
a vállalkozásoknak kissé több mint 
a felénél már valamilyen megszorító 
intézkedést be kellett vezetni: 25,2 
százalékuk élt a kényszerszabadság 
lehetőségével, 14 százalékuknak az 
alkalmazottak egy része esetében 
teljes munkaidőről részmunkaidőre 
kellett átállnia, 11,2 százalékuknak 
pedig részleges vagy teljes személy-
zeti elbocsátást kellett végrehajta-
nia. A válaszadók majdnem felének 
(49%) viszont akkor még nem kellett 
leépítésekhez folyamodnia.

Veszteségek

A járvány kitörése óta a felmérés-
ben részt vevő vállalkozások több 
mint 30 százalékának 5000 lejnél 
nem több, majdnem 30 százaléká-
nak pedig 30 000 lejnél kevesebb 
bevételkiesése volt, a következő 
két hónapra vonatkozó bevételkie-
sés mértékét legtöbben 30 000 és 
250 000 lej közötti értékre becsü-
lik. Olyan, ahol e tekintetben egy-
általán nem tapasztaltak negatív 
hatásokat, kevesebb mint 10 szá-
zalék. Még ennél is kevesebb azok-
nak a vállalkozásoknak a száma 
(2,7%), ahol idén nem számítanak 
termékeik, szolgáltatásaik értéke-
sítésének csökkenésére. Legtöb-
ben – a válaszadók 27 százaléka 
– több mint 30 százalékos értéke-
sítéscsökkenést prognosztizálnak, 
16,2 százalék látja úgy, hogy több 
mint 50 százalékos, ugyanennyien 
pedig úgy, hogy 80 százalékosnál 
nagyobb lesz az értékesítéscsökke-

nés. Az előbbiek fényében egyálta-
lán nem meglepő, hogy a kérdőív 
kitöltésekor a vállalkozások 92,5 
százalékánál már érződött, hogy 
csökken a kereslet termékeik, 
szolgáltatásaik iránt, olyannyira, 
hogy a vállalkozások 28,3 száza-
léka 100 százalékos visszaesésről 
számolt be, azaz teljesen leállt a 
forgalmuk. 

Miközben a kérdőív kitöltésekor 
a vállalkozások 66,4 százalékánál 
még nem kellett elbocsátásokat 
alkalmazni, a felmérést követő két 
hónap távlatában már csak a vá-
laszadók 48,6 százaléka vélte úgy, 
hogy el tudja kerülni a leépítések 
végrehajtását. Láthatóan a cégfej-
lesztési terveket is keresztülhúzta 
a járvány okozta krízis: a felmérés 
eredménye szerint a járvány ki-
törése előtt a vállalkozások 68,3 
százaléka tervezett személyzetbő-
vítést, a rendkívüli helyzet miatt 
azonban a válaszadók 74,3 száza-
léka visszavonta a vállalat terme-
lési vagy infrastrukturális fejlesz-
tésére tervezett beruházásokat is. 
Kiderül ugyanakkor az is, hogy 
a legtöbb válaszadónak (41,3%) 
legfeljebb két hónapra elegendő a 
pénzügyi likviditása, ha nem ja-
vul a helyzet, meg kell szüntetnie 
üzleti tevékenységét, vagy csődöt 
kell hirdetnie. Legtöbb egy évre 
mindössze a vállalkozások 4,9 szá-
zaléka rendelkezik fizetőképesség-
gel, egy évet meghaladó időszakra 
pedig 5,6 százalékuk. Az általános 
borúlátásra utal ugyanakkor az, 
hogy a kérdőívet kitöltő vállalko-
zók 68,5 százaléka a munkavál-
lalók tömeges hazatérése ellenére 
sem gondolja úgy, hogy könnyeb-
ben talál majd munkaerőt.

Bevonták a szakmai 
szervezeteket

A felmérést azért végezték el, hogy az 
európai alapokért felelős minisztéri-
umnak (MFE) tudjanak javaslatokat 
küldeni a gazdaságélénkítő segély-
programok megtervezésére vonat-
kozóan. Ezt meg is tették, és biztató 
választ kaptak a szaktárcától javasla-
taikra – nyilatkozta lapunknak Barti 
Tihamér, Hargita Megye Tanácsának 
európai uniós pályázatokért felelős 
alelnöke. Noha a minisztériumban 
biztosan ismerik a mintául szol-
gáló, Európai Néppárt által 
elvégzett felmérés eredmé-
nyét, tudomásuk szerint azt 
a legnagyobb arányban az 
észak-európai országokban 
töltötték ki, ezért érezték 
szükségesnek a helyi felmé-
rést – fűzte hozzá. Pontos adatuk 
nincs arról, hogy hány vállalkozó 
töltötte ki a felmérést, de úgy érzi, 
átfogó a kutatás, hiszen a vállalkozói 
szövetségeket, szakmai szervezete-
ket, intézményeket – CSVE, RMKP, 
UKKSZ, Arbor, HMVSZ (Patronátus), 
CECCAR, Hargita Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara – is bevonták, 
így sok vállalkozáshoz eljutott az 
elektronikus kérdőív. „Azért tartot-
tuk fontosnak, hogy a vállalkozói 
szervezeteken kívül mi is küldjük 
el azoknak, akiknek az elérhető-
sége megvan, mert nem minden-
ki tagja vállalkozói szervezetnek. 
Vannak kisüzletek, sarki boltok, 
vidéki kisvállalkozások, amelyek 
nem feltétlenül a vállalkozói szer-
vezetekben szocializálódnak, de mi 
kíváncsiak voltunk arra is, hogy ők 
miként élik meg ezt az időszakot” – 
fogalmazott Barti Tihamér.

Óriási bevételkieséseket 
kellett és kell elkönyvelniük a 
vállalkozásoknak 
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Koronavírusszámok 
Székelyföldön
Százhatvanra emelkedett a 
járvány kezdete óta Hargita 
megyében igazolt koronaví-
rus-fertőzések száma, miután 
csütörtökön újabb hét személy 
szervezetében mutatták ki a 
vírus jelenlétét – derül ki a Har-
gita Megyei Prefektusi Hivatal 
közleményéből. Közülük 61-en 
meggyógyultak, két személy el-
hunyt, 97 aktív fertőzöttet pedig 
a csíkszeredai és a székelyud-
varhelyi kórházakban tartanak 
megfigyelés alatt. Az új esetek 
kapcsán ezúttal sem közölték, 
hogy mely települések érintet-
tek. Intézményes karanténban 
13-an, otthoni elkülönítésben pe-
dig 2167-en tartózkodnak a me-
gyében. Közben hazamehetett 
a gyergyószentmiklósi kórház 
fertőző betegségek osztályáról 
az a gyergyóújfalvi nő, akinél két 
hete pozitív eredményt mutatott 
a koronavírusteszt. Az asszony 
a kéthetes megfigyelési időszak 
alatt végig tünetmentes volt, és 
az előírások szerint kétszer is 
tesztelték ezalatt, mindkétszer 
negatív eredménnyel. A második 
negatív teszt után hagyhatta el a 
kórházat. Azonban az elmúlt na-
pokban Gyergyótekerőpatakról 
egy család több tagját szállí-
tották a csíkszeredai kórházba, 
ahol fertőzésre utaló tünetekkel 
kezelik őket. Egyed József, 
Gyergyóújfalu polgármestere 
kérdésünkre nem tudott választ 
adni arra, hogy hány személyről 
van szó, mint elmondta, nem 
kapott erről tájékoztatást. Hoz-
zátette, belátja, helyesebb is az, 
ha a megyei közegészségügyi 
igazgatóság nem ad ki informá-
ciókat arról, hogy mely települé-
seken jeleztek újabb fertőzéses 
eseteket, mert azt tapasztalták, 
hogy a közösség körében ez 
feszültségeket okoz. Jelentősen 
megugrott csütörtökön a 24 óra 
alatt koronavírussal diagnosz-
tizáltak száma országszerte: 
délután egy óráig 238 új esetre 
derült fény egy napon belül, míg 
ez a szám szerdán 152, kedden 
pedig 119 volt. Ezzel 19 907-re 
nőtt az igazolt fertőzések száma. 
Ugyanakkor meggyógyult 119 
fertőzött, így összesen már 
13 919 embert engedtek ki a 
kórházból. A halottak száma 
1299-re nőtt, intenzív osztályon 
153 személyt ápoltak.

Kemény bírság
Bírság róható ki a túlóráztatás 
szabályait figyelmen kívül 
hagyó munkáltatókra, miután a 
képviselőház, döntéshozó kama-
raként elutasította az államel-
nöknek a munkaügyi törvényt 
módosító jogszabály felülvizs-
gálatára vonatkozó kérését, így 
a jogszabály megmaradt eredeti 
alakjában. Eszerint a túlórázásra 
vonatkozó előírások be nem 
tartása miatt 1500 és 3000 lej 
közötti bírság róható ki minden 
egyes érintett alkalmazott után.
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