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A gazdaság számos ágazatában 
vállalkozók és dolgozók síny-
lették meg máris a koronaví-
rus-járvánnyal karöltve érkező 
gazdasági válságot, aminek 
ugyanakkor koránt sincs vége.

 » BÁLINT ESZTER

C saknem félmillió munkahely 
tűnt el a román gazdaságból 
a koronavírus-járvány begyű-

rűzése óta. A munkaügyi felügyelő-
ség által a Zf.ro gazdasági portálnak 
kiadott adatsorok szerint a pandémia 
miatt kihirdetett szükségállapot kez-
dete, vagyis március 16-a és június el-
seje között 467 453 személyt bocsátott 
el munkáltatója, vagy nem hosszab-
bított szerződést vele. Ez  az jelenti, 
hogy Romániában ebben az idő-
szakban napi 6100 állás szűnt meg. 
Ugyanakkor a bukaresti hatóságok 
által közzétett adatok azt illusztrál-
ják, hogy az elbocsátási hullám nem-
igen lassult a szükségállapotot váltó 
veszélyhelyzetben. Az elmúlt egy hó-
napról ugyan nincsenek információ-
ink, mert a munkaügyi minisztérium 
azóta csak a felfüggesztett munka-
szerződések számát hozza nyilvános-
ságra,  a végleg lezártakét nem, de a 
május 28-ai közlés azt mutatta, hogy 
a járvány kezdete óta 429 585 munka-
hely szűnt meg. Vagyis csak a május 
28. és június 1. közötti időszakban 
csaknem 38 ezer alkalmazott munka-
viszonya szűnt meg. Fontos itt megje-
gyezni, hogy május 28-a csütörtökre 
esett, június elseje pedig hétfőre, te-
hát három munkanap alatt bontottak 

fel ekkora mennyiségű munkaszer-
ződést. Szakértők ugyanakkor arra 
hívják fel a fi gyelmet, hogy nagyjából 
további félmillió személlyel nőtt a ro-
mániai munkanélküliek köre – ennyi-
re tehető ugyanis azoknak a román 
állampolgároknak a száma, akik a 
világjárvány előtt külföldön dolgoz-
tak, de megszűnt a munkahelyük, és 
kénytelenek voltak hazatérni.

Kevesebb pénzből kell
gazdálkodni
Nemcsak az elbocsátottakat viseli 
meg a kialakult válság, a munkaügyi 
tárca által közölt legfrissebb informá-
ciók szerint június 26-án még 141 664-
en voltak kényszerszabadságon, te-
hát korábbi fi zetésük 75 százalékában 
részesültek, ha pedig korábban jól ke-
restek, akkor még ennyiben sem, hi-
szen a kormány az országos átlagbér 
háromnegyedénél többel nem fi nan-
szírozza a fi zetéseket, és nem minden 
munkáltató tudja az állami juttatást 
felpótolni. Ugyanakkor számos olyan 
gazdasági ágazat van, amelyiknek 
nem kellett kényszerszünetet tartania 
a járvány miatt, azonban akkora be-
vételkiesést regisztrált, hogy az eset-
leges leépítések mellett a meglévő 
alkalmazottak fi zetését is kénytelen 
volt csökkenteni.

Egy, a Raiff eisen Bank által meg-
rendelt, június 15–19. készített fel-
mérés eredményei szerint a romá-
niai lakosság 60 százaléka sínylette 
meg anyagilag valamilyen szinten az 
elmúlt időszakot. A válaszadók 76 
százaléka mondta amúgy azt, hogy 
március közepe óta változtatott költe-
kezési szokásain, és jobban odafi gyel 

a havi kiadásokra, és alig egynegye-
dük gondolja úgy, hogy nem kell le-
tennie terveiről.

A közvélemény-kutatás eredmé-
nyei szerint a romániai lakosság a 
szükségállapot idején meghúzta a 
nadrágszíjat, 72 százalékuk nem köl-
tött szórakozásra, 62 százalék nem 
vásárolt ruházati cikket, 50 százalék 
pedig nem fektetett be elektronikai 
cikkekbe. A megkérdezettek egy-
negyedének így egyenesen sikerült 
pénzt megtakarítania az elmúlt idő-
szakban. A többség – 42 százalék – 
viszont egyetlen lejt sem tudott félre-
tenni március közepe óta.

Ami a járvány miatt bevezetett 
korlátozások fokozatos lazítását 
hozó időszakot illeti, 10-ből csak 
két személy mondja azt, hogy nem 
mond le a korábbról betervezett 
beszerzéseiről. Nyolcvan százalék 
eközben azt mondja, hogy a megvál-
tozott körülmények között lemond 
egyes kiadásokról: 49 százalék nem 
megy nyaralni, 39 százalék nem 
veszi igénybe a bérfuvarozói szol-
gáltatásokat, 36 százalék kihagyja 
a látogatást a szépségszalonban, és 
szintén 36 százalékra rúg azoknak 
az aránya, akik nem veszik meg a 
tervezett IT-eszközt vagy kütyüt.

A cégeket sem egyformán
érintette a válság
A BestJobs.ro állásközvetítő portál ál-
tal készített felmérés is azt támasztja 
alá, hogy a romániai cégeket is alapo-
san megviselte a válság, de vannak 
ugyanakkor üde kivételek is, akik 
alkalmaztak a járvány begyűrűzése 
óta, és olyanok is akadnak, akik a 

A ROMÁNIAI LAKOSSÁG 60 SZÁZALÉKA MONDJA AZT, HOGY KEVESEBB PÉNZBŐL KÉNYTELEN GAZDÁLKODNI

Belenyúlt a pénztárcánkba a koronavírus-járvány

Munkanélküliség-import. Nagyjából félmillióval gyarapítják az állástalanok körét a hazaérkezettek
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második fél évben tervezik bővíteni 
munkatársaik körét. A június 1–15. 
között vállalkozók körében készített 
közvélemény-kutatás eredményei 
szerint a cégek 27 százalékának 25 
százalékig terjedő mértékben csök-
kent a forgalma, 20 százaléknak 
pedig gyakorlatilag megfeleződtek 
a bevételei. 23,3 százalék mondta 
eközben azt, hogy tevékenysége a 
normális kerékvágásban maradt.

Amúgy a munkáltatók valamivel 
több mint 40 százaléka nyilatkozott 
úgy, hogy nem változott a csapata 
összetétele március 16-a óta: 46,7 
százalék nem bocsátott el senkit, 
40 százalék pedig még kényszersza-
badságra sem küldte alkalmazotta-
it. 23,3 százalékra rúg azoknak az 
aránya, akik még alkalmaztak is.

Miután pedig lejárt az egészség-
ügyi válságra való gyorsreakció idő-
szaka, amikor a prioritást a mun-
kavállalók biztonsága és az üzlet 
fenntartása jelentette, a vállalkozók 
csaknem fele – 47 százalék – már 
készített is egy tervet a biznisz foly-
tatására. Közben 30 százalék nem 
gondolt arra, hogy módosítson a 
működésén a megváltozott körül-
mények miatt.

Ami a tervezett újításokat illeti, 
a cégek 40 százaléka tervezi azt az 
elkövetkező egy évben, hogy a te-
vékenysége nagyobb részét teszi át 
az online térbe, 13,3 százalék más 
tevékenységi körben is kipróbálná 
magát, 10 százalék csökkenteni ké-
szül az irodái felületét, 3,3 százalék 
pedig más tevékenységbe szeretne 
kezdeni.

A járványügyi korlátozások lazí-
tását követően a felmérésben meg-
kérdezett vállalkozók 36,7 százaléka 
mondta azt, hogy rögtön vissza hívta 
kényszerszabadságra küldött alkal-
mazottait. A cégek 23,3 százaléká-
nál eközben fokozatosan indul újra 
a tevékenység, 20 százalékuknál 
pedig még egyelőre maradt a home 
offi  ce üzemmód.

 » A válaszadók 
76 százaléka 
mondta amúgy 
azt, hogy már-
cius közepe óta 
változtatott köl-
tekezési szoká-
sain, és jobban 
odafi gyel a havi 
kiadásokra, és 
alig egynegye-
dük gondolja 
úgy, hogy nem 
kell letennie 
terveiről. 

 » SIMON VIRÁG

M iközben egyre nagyobb az ér-
deklődés a Marosvásárhely és 

Budapest között közlekedő repü-
lőjáratokra, július elsejétől, vagyis 
holnaptól újra naponta lehet a ma-
gyar fővárosba repülni a vidrátsze-
gi légikikötőből. Jelenleg amúgy 
Budapestre és Németországba lehet 
légi úton eljutni Marosvásárhely-
ről. Mint Peti András reptérigazgató 

megkeresésünkre elmondta, mind a 
magyarországi, mint a memmingeni 
és dortmundi  célállomások iránt 
nagy az érdeklődés, oda és onnan is 
telt házas repülőgépek szállítják az 
utasokat. 

A légikikötő vezetője ugyanakkor 
arról is beszámolt, hogy nagyon so-
kan érdeklődnek a londoni járatok 
újraindítása iránt, de ezt a döntést 
kormányszinten hozzák meg. Ami-
kor Angliában nem lesz nagy a ko-

ronavírusos fertőzöttek száma, ak-
kor indulhat újra a légi közlekedés. 
Szintén nagy érdeklődés övezi a köz-
kedvelt, előző években nagy siker-
nek örvendő törökországi, antalyai 
charterjáratok újraindítását is, de a 
beígért egyiptomi, tunéziai és görög 
charterjárat indulásáról is érdek-
lődnek. „Ezeket a fontos döntéseket 
nem a repülőterek és a szolgáltatók, 
hanem a veszélyhelyzetet felügyelő 
törzs illetékesei hozzák meg, így az 

ő döntéseiket kell fi gyelni” – hangsú-
lyozta az illetékes.

Ami a marosvásárhelyi repülőtérre 
való eljutást és onnan továbbutazást 
illeti, két busztársaság is kínálja a szol-
gáltatásait, a Niraj Transfer, amelynek 
kisbuszai 30 lejért szállítják ki Maros-
vásárhelyről az utast, illetve szállítják 
vissza Vidrátszegről a városba. Hargita 
és Kovászna megyéből többek között 
a Vándor Székely kisbuszaival lehet a 
marosvásárhelyi reptérre utazni.

Júliustól újra naponta lesz repülőjárat Budapestre Vásárhelyről
 » A légikikötő 

vezetője ugyan-
akkor arról is 
beszámolt, hogy 
nagyon sokan 
érdeklődnek a 
londoni járatok 
újraindítása 
iránt, de ezt a 
döntést kor-
mányszinten 
hozzák meg.

Gazdaságélénkítő programot ígérnek Orbanék

A kormány szerdán ismerteti gazdaságélénkítő prog-
ramját – jelentette be tegnap Ludovic Orban miniszter-
elnök. Erről egyelőre annyit árult el, hogy Klaus Iohannis 
államfővel együttműködve dolgozták ki, így ő is jelen lesz 
a holnapi eseményen. „A kabinet célja, hogy egy hónap 
alatt fogadjanak el minden olyan jogszabályt, ami nél-
külözhetetlen a programba foglalt intézkedések gyakor-
latba ültetéséhez” – szögezte le a kormányfő a Románia 
Fejlesztéséért Koalíció tagjainak ülésén.




