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Miután az európai uniós tag-
államok miniszterelnökei és 
államfői Brüsszelben „megvív-
ták a szívek harcát”, és megszü-
letett a megállapodás a hétéves 
keretköltségvetésről, illetve a 
helyreállítási pénzügyi csomag-
ról, központi és helyi szinteken 
is elkezdődött a tervezés.

 » BÁLINT ESZTER, BÍRÓ BLANKA

A nnyi európai uniós pénz áll 
rendelkezésünkre, amennyiről 
soha nem is álmodtunk – ér-

tékelt Ludovic Orban miniszterelnök 
azt követően, hogy az Európai Unió 
vezetői hétfő hajnalban rábólintottak 
az EU 2021 és 2027 közötti időszakra 
szóló keretköltségvetésére és a koro-
navírus-járvány okozta gazdasági és 
társadalmi károk helyreállítását célzó 
pénzügyi csomagra, és az Románia 
számára mintegy 80 milliárd eurós 
keretet biztosít. A kormányfő a szer-
da esti kormányülés elején közölte, 
hogy ezenkívül a SURE-program és a 
React-EU kezdeményezés keretében 
is pénzalapok hívhatók le. Meglátása 
szerint „egy generációnak talán csak 
egyszer adatik meg”, hogy ilyen ked-
vező helyzetben legyen.

A hónap végéig várja
Orban a terveket
Orban arról biztosított mindenkit, 
hogy „a hatóságok fel lesznek készül-
ve arra, hogy ezt az összeget hatéko-
nyan használják”. Óva intette egyút-
tal a kabinet tagjait, hogy „azt a hibát 
kövessék el, mint az előttük járók, 
akik 5-6 évig semmit sem csináltak, 
és az utolsó száz méteren kell megol-
dani mindent”. Felkérte ugyanakkor 
minisztereit, hogy július 31-éig Marcel 
Boloş európai alapokért felelős mi-
niszter irányítása alatt dolgozzák ki a 
2021–2027-es EU-s keretköltségvetés-
ből fi nanszírozandó projektek irány-
vonalát, és készen álljanak az alapok 
lehívását megelőző tárgyalásokra.

„Románia a Next Generation EU 
helyreállítási eszköz révén 16,7 mil-
liárd eurónyi vissza nem térítendő 
támogatást és 16,8 milliárd eurós hi-
telt kap” – jelentette be Orban, jelez-
ve, hogy az európai alapokért felelős 
miniszterrel közösen hozzáfogtak a 
helyreállítási program kidolgozásá-
hoz. A programot október elsejéig kell 
bemutatni az Európai Bizottságnak, 
ez képezi majd a tárgyalások alapját.

Nézetkülönbség a kisebb
és nagyobb városok között
Közben a Megyei Jogú Városok 
Szövetségének tagjai máris próbál-

ják átalakítani a következő uniós 
költségvetési ciklus forráselosztási 
mechanizmusát. Erről Antal Ár-
pád, Sepsiszentgyörgy polgármestere 
számolt be csütörtöki online saj-
tótájékoztatóján. Mint részletezte, 
a vita arról zajlik, hogy a városok 
milyen mértékben kapnak egyfor-
mán elosztott pénzeket és lakosság-
arányosan leosztott támogatást. 
Míg a nagyvárosok ez utóbbiért 
lobbiznak, a kisebbek a kohéziós 
politikára hivatkozva szeretnék, ha 
a pénzeket 50-50 százalékos arány-
ban hívhatnák le a kétféle mecha-
nizmus alapján.

„Valószínűleg kompromisszumos 
megoldás fog születni. Jelenleg 
25–40 százalék közötti sávban mo-
zog a városok között testvériesen, 
tehát egyformán  elosztható pén-
zek aránya” – fejtette ki a székely-
földi elöljáró. Emlékeztetett, hogy 
a 2007–2013-as uniós költségvetési 
ciklusban a nagyvárosok kaptak 
elkülönített összegeket, a kisebbek 
a maradékért versenyeztek. A jelen-
legi ciklusban sikerült kiharcolni, 
hogy minden megyeszékhely elkü-
lönített összeget hívhatott le a Regi-
onális Operatív Program révén, en-
nek felét egyforma arányban kapták 
meg a mérettől függetlenül, a másik 
felét pedig lakosságarányosan osz-
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Városok harca az európai uniós pénzekért

Hiányoznak a beltéri helyiségek. A vendéglátásban jelentősen visszaesett az ajánlatok száma

FO
TÓ

: 
RO

ST
ÁS

 S
ZA

BO
LC

S

tották el. Ez a módszer a kisebb 
városoknak kedvezett. További 
egyeztetések zajlanak a program 
decentralizációjáról, a lehívások 
eszközeiről.

Antal Árpád különben optimista, 
meglátása szerint adottak a feltéte-
lek arra, hogy az uniós programok 
időben elinduljanak. „A jelenlegi 
költségvetési ciklusban botrányo-
san megkéstek a kiírások. Most 
tartunk ott, hogy a fi nanszírozási 
szerződéseket aláírjuk, ezután kö-
vetkeznek a kivitelezések. A késés 
miatt nemcsak a helyi közössé-
gek, hanem az állam is veszített, 
hiszen a programok kivitelezése 
adóvonzattal is jár” – részletezte a 
polgármester. Hozzátette: úgy tűnik 
azonban, ebből tanult a bukaresti 
politikai elit, és bár még sok elvi vita 
van a prioritásokról, a kormány már 
előkészítette a Regionális Operatív 
Program tervezetét és az ütemtervet. 
Szeptember 15-ig szeretnék elfogad-
tatni a program végleges változatát, 
majd bemutatni azt Brüsszelben. 
Antal Árpád arra is felhívta a fi gyel-
met, hogy a két költségvetési ciklus 
egymásra csúszik, hiszen a jelenlegi 
késése miatt most következik még 
a pályázatok kivitelezése, közben 
már kell készíteni a projekteket a 
következő kiírásokra.

 » A vita most 
arról zajlik, hogy 
a városok milyen 
mértékben 
kapnak egyfor-
mán elosztott 
pénzeket és 
lakosságarányo-
san leosztott 
támogatást. Míg 
a nagyvárosok ez 
utóbbiért lobbiz-
nak, a kisebbek a 
kohéziós politi-
kára hivatkozva 
szeretnék, ha a 
pénzeket 50-
50 százalékos 
arányban hívhat-
nák le a kétféle 
mechanizmus 
alapján.

 » BÁLINT ESZTER, ISZLAI KATALIN

Húsz év után először fordult elő az 
idei év elején, a koronavírus-vi-

lágjárvány begyűrűzése előtt, hogy 
az alkalmazottak száma az ország-
ban meghaladta a nyugdíjasokét. 
De aztán minden megváltozott. Idén 
januárban 4,99 millió aktív alkal-
mazott volt Romániában, miközben 
a nyugdíjasok száma 4,95 millióra 
rúgott. Februárban tovább nőtt az al-
kalmazottak száma, a nyugdíjasoké 
viszont 4,94 millió csökkent.

Ez volt az az időszak, amikor az üz-
leti szféra képviselői még folyamato-
san munkaerőhiányra panaszkodtak. 
Aztán a következő hónapban jött a ko-
ronavírus-járvány, és az azzal karöltve 
érkező gazdasági válság, ami miatt 
ezreket bocsátottak el, és százezreket 
küldtek kényszerszabadságra.

A Zf.ro gazdasági és pénzügyi portál 
elemzése szerint különben még már-
ciusban is több alkalmazott volt, mint 
nyugdíjas, áprilisban viszont megfor-
dult a trend.  Ekkor már alig 4,908 mil-
lió aktív munkavállaló volt, 67 700-zal 
kevesebb, mint egy hónappal koráb-
ban, miközben a nyugdíjasok száma 
elérte a 4,944 milliót.

Tovább nőhet
a munkanélküliek száma
Hasonló trendekről beszélt lapcsalá-
dunknak Tiberiu Pănescu, a Hargita 
Megyei Munkaerő-elhelyező Ügynök-
ség vezérigazgatója. Rámutatott: míg 
korábban a szakemberhiány jelentett 
problémát a munkaadók számára, 
mára a koronavírus-világjárvány kö-
vetkeztében fordult a kocka: növeke-

dett a munkanélküliek és ezáltal az 
alkalmazható szakemberek száma, 
de csökkent a munkahelykínálat, így 
nem tudnak elhelyezkedni.

A szakember elmondta: munkanél-
küliségi arány a tavaly év végi 3,81 
százalékról 3,89 százalékra nőtt június 
végére, ami egyelőre azért nem szá-
mottevő, mivel a vállalkozások zöme 
élt az állami bértámogatással igényel-
hető kényszerszabadságok lehetősé-
gével. Júliustól azonban nagyobb nö-
vekedés várható az intézményvezető 
szerint, részben a nagyszámú elbocsá-
tások, részben a végzős diákok miatt, 
akik a hónap végéig jelentkezhetnek 
az ügynökségnél. Ezáltal összességé-
ben várhatóan több százzal nő majd 
ebben a hónapban a munkanélküliek 
száma, hiszen csak Székelyudvarhely 
két nagy textilipari vállalkozása 550 
alkalmazottjának bontja fel a munka-
szerződését.

Képzett személyek váltak
állástalanná
Az eddigi növekedés  Pănescu szerint 
azért ad okot aggodalomra, mert a 
korábbiakkal ellentétben ezúttal zö-
mében képzett személyek váltak mun-
kanélkülivé, és újból elhelyezkedniük 
sem lesz egyszerű, mivel kevés a mun-
kalehetőség. „Most is az alacsonyan 
képzett, fi zetetlen munkanélküliek 
vannak többségben, de valamelyest 
csökkent a számuk, ezzel szemben 
a fi zetett munkanélkülieké, akik ko-
rábban dolgoztak, de elveszítették a 
munkájukat a járványhelyzet miatt, 65 
százalékkal növekedett március óta. A 
másik gond az, hogy nagyon kevesen 
keresnek alkalmazottakat, jelenleg a 

megyében mindössze 151 álláslehető-
séget hirdetnek, miközben más évek 
hasonló időszakában ez a szám legke-
vesebb 600–700 szokott lenni” – so-
rolta a vezérigazgató.

Ez – tette hozzá – azt jelenti, hogy 
negyedére csökkent a kínálat, amihez 
az is hozzájárul, hogy sok munkaadó 
tartózkodik attól, hogy idegeneket en-
gedjen be a munkaközösségbe, mivel 
tartanak a fertőzésveszélytől. „Elég, 
ha egy alkalmazott megfertőződik, és 
átadja másoknak, mivel ilyen esetben, 

ha csak rövid időre is, de fel kell füg-
geszteni a tevékenységet az adott egy-
ségben, ami hatalmas kiesést jelent. 
Mindennek következtében a követke-
ző hónapokban várhatóan tovább nő 
majd a munkanélküliség, az állásaján-
latok száma pedig még inkább csök-
kenni fog” – vetített előre Pănescu.

Elmondása szerint amúgy jelenleg 
főként az építő- és fafeldolgozó iparba 
keresnek munkaerőt, a kereskedelem-
ben és a vendéglátásban viszont jelen-
tősen visszaesett az ajánlatok száma.

Fordult a kocka: munkaerőhiány helyett növekvő munkanélküliség

 » Míg koráb-
ban a szakem-
berhiány jelen-
tett  problémát, 
mára növekedett  
az alkalmazható 
munkanélküliek 
száma, de csök-
kent az állásk í-
nálat, így nem 
tu dnak elhe lyez-
kedni.




