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S Z É C H E L Y  I S T V Á N

„Augusztus végéig 6028 munkanél-
külit regisztráltunk. Ez elég jelentős 
növekedést jelent” – foglalta össze és 
jellemezte az éves munkanélküliségi 
adatokat lapunknak Tiberiu Pănes-
cu, a Hargita Megyei Munkaerő-el-
helyező és Szakképző Ügynökség 
vezérigazgatója. Az intézmény adatai 
jól mutatják a munkanélküliségi rá-
ta növekedését: júliusban valamivel 
több mint 100-an váltak munkanél-
külivé megyeszerte, augusztusban 
viszont 785-en. Ez még úgy is ugrás-

szerű növekedésnek tekint-
hető, hogy a közel 800 új re-
gisztrált munkanélküli közül 
mintegy 400-at a középisko-
lát frissen befejezők – tehát 
nem elbocsátott alkalmazot-
tak – teszik ki. Részben emi-

att egyébként megnőtt a 25 
évnél fi atalabb munkanélküliek 

részaránya. A múlt év azonos idősza-
kának munkanélküliségi adatait fi -
gyelembe véve is azt láthatjuk, hogy 
idén – nagyrészt a koronavírus-jár-
vány okozta válság következtében 
– romlottak a foglalkoztatottsági mu-
tatók Hargita megyében: miközben 
2019 augusztusának végén 5300 re-
gisztrált munkanélküli szerepelt az 

ügynökség nyilvántartásában, addig 
idén augusztus végén ez a szám 6028 
volt, azaz több mint hétszázzal na-
gyobb, mint tavaly ilyenkor.

„Folytatódni fog”

Tömeges elbocsátások során az el-
múlt két hónapban mintegy 450-en 
veszítették el állásukat Hargita me-
gyében, többnyire a textiliparban. A 
csoportos elbocsátásokra vonatkozó, 
előre történő bejelentési kötelezettség 

miatt az ügynökségnél már tudnak 
róla, hogy szeptemberben is lesz még 
egy nagyjából százfős elbocsátás a 
készruhaiparban, Tiberiu Pănescu 
azonban azt is megjegyezte, „sajnos 
nagy a valószínűsége, hogy ez foly-
tatódni fog”, azaz kapnak majd új 
bejelentéseket is. Ugyanakkor a póté-
rettségi, illetve az egyetem befejezése 
után várható bejelentkezések miatt is 
a munkanélküliség további növeke-
désére számít a munkaerő-elhelyező 
ügynökség vezetője.

Nem mindenki kért mentőövet

Az intézmény adatai arra utalnak, 
hogy a korlátozások feloldása, illet-
ve a foglalkoztatást ösztönző állami 
támogatások hatására sem szűnt 
meg a bizonytalanság a munkaerő-
piacon. Erre utal, hogy Hargita me-
gyében a korábban kényszerszabad-
ságot elrendelő vállalkozásoknak 
mintegy harmada nem igényelte a 
kényszerszabadság felfüggesztésé-
re, tehát alkalmazottai újbóli foglal-
koztatására nyújtott 41,5 százalékos 
állami bértámogatást. Ez nem azt 
jelenti, hogy ezek kivétel nélkül nem 
tudtak újraindulni és elbocsátották 
alkalmazottaikat, hanem azt, hogy 
nem merték vállalni, hogy a támoga-
tásért cserébe három hónapig bizto-
san munkát tudnak adni az érintett 
alkalmazottaknak, inkább a támo-

gatást mellőzve, önerőből indultak 
újra – magyarázta Tiberiu Pănescu. 
Mintegy 700–800 Hargita megyei 
vállalkozás lehet hasonló helyzet-
ben, ugyanis korábban mintegy 
2000 rendelt el kényszerszabadsá-
got 14 000 alkalmazott esetében, de 
1200–1300 cég utólag élt a kényszer-
szabadság felfüggesztésére nyújtott 
41,5 százalékos állami bértámogatás 
lehetőségével. Az ügynökség júni-
usra 1153 vállalkozás 8578 alkalma-
zottja esetében összesen 8,4 millió 
lejnyi bértámogatást utalt ki, július-
ra pedig 949 cég 4567 alkalmazottja 
esetében 4,58 millió lejt, de további 
132 támogatásra jogosult cég eseté-
ben várják, hogy az állam átutalja a 
szükséges pénzeket.

Felmérésbe kezdenek

A megyei munkaerő-elhelyező ügy-
nökség ezen a héten felmérésbe 
kezd a Hargita megyei vállalkozá-
sok körében. Az online kérdőív se-
gítségével arra szeretnének választ 
kapni, hogy a cégek miként látják 
az elkövetkező hónapokat, milyen 
kihívásokkal kell megküzdeniük. 
Rákérdeznek arra is, hogy kényte-
lenek lesznek-e elbocsátásokat vég-
rehajtani vagy meg tudják tartani 
alkalmazottaikat, esetleg még al-
kalmazni is tudnak. Az ügynökség-
nél arra számítanak, hogy a felmé-
rés eredményei alapján pontosabb 
képet kapnak arról, mekkora tá-
mogatási költségvetésre lesz szük-
ségük az elkövetkező időszakban, 
illetve milyen átképzéseket, és mi-
lyen, az ügynökség által fi nanszíro-
zott tanfolyamokat kellene indítani 
annak érdekében, hogy a személy-
zetbővítést tervező vállalkozások 
munkaerőt találjanak – tudtuk meg 
az intézmény vezérigazgatójától. 
A felmérés eredménye várhatóan 
szeptember végére készül el.

Megugrott a munkanélküliség
Egy hónap alatt majdnem nyolcszázzal nőtt a regisztrált állástalanok száma

F Ü L Ö P - S Z É K E L Y  B O T O N D

M ég a 2014–2016-os esőzések 
idején csúszott meg a talaj a 

134A jelzésű megyei út alatt 
Tibód határában, aminek 
következtében annak fél 
sávja beszakadt mintegy 
ötven méter hosszúságban. 
Azóta három alkalommal 
próbálták rendbe hozni a 
szakaszt, ám ezen munká-

latok után nem sokkal ismét 
beszakadt az út. Ezek után Hargita 

Megye Tanácsa földtani tanulmányt 
készíttetett, amelyből kiderült, hogy 
a helyszínen több agyagrétegből te-
vődik össze a domboldal, amelyek 
könnyen elcsúszhatnak, ha víz szi-
várog be közéjük.

Kényes munkálat

Az említett tanulmányból az is kide-
rült, hogy az út stabilizálása érdeké-
ben több méter mélyen kell lefúrni 
a talajba és vasbetonoszlopokat kell 
elhelyezni. Borboly Csabától, Har-
gita Megye Tanácsának elnökétől 
megtudtuk, hogy mivel árvízkárok-

ról van szó, intézményük igyekezett 
kormánypénzt igényelni a javításra, 
ám nem jártak sikerrel. Végül tavaly 
úgy döntöttek, hogy saját költségve-
tésükből különítenek el 2,2 millió lejt 
a munkálatra és közbeszerzési eljá-
rást kezdeményeznek. A licitet há-
romszor is meghirdették 2019-ben – 
mindannyiszor emelve a kivitelezés 
árát –, ám így sem jelentkezett egyet-
len építkezési cég sem a munkára. Az 
intézmény idén újabb közbeszerzési 
eljárást tett közzé, ezúttal a duplá-
jára – 4,39 millió lejre – növelve az 
építkezés ellenértékét, így most már 
vannak jelentkezők. A licit elbírálása 
október 15-én zárul, tudtuk meg Bor-

bolytól, aki egyúttal fontosnak tar-
totta jelezni, hogy azért is fontos ez a 

munkálat, mert az a legfőbb útvonal 
Oroszhegy megközelítésére. 

Négyéves útleszakadás Tibód határában, de most legalább van, aki megjavítaná
• Negyedjére indítottak közbeszerzési eljárást a 134A 
jelzésű megyei úton, Tibód határában több mint négy éve 
beszakadt út rendbetétele érdekében. Először jelentkeztek 
érdeklődők a nagy értékű, ám kényes munkálat elvégzésére.

Októberben derül ki, hogy lesz-e megfelelő 
cég az út megjavítására

▸  F O T Ó :  E R D É L Y  B Á L I N T  E L Ő D

• Hatezer fölé nőtt a munkanélküliek száma augusztus végére Hargita megyében. 
Megugrott az állástalanok száma az elmúlt hónapban, majdnem 800-an váltak 
regisztrált munkanélkülivé – ez még úgy is jelentős növekedés, hogy egy részüket 
nem az elbocsátottak, hanem a középiskolát frissen befejezők teszik ki. A munka-
erőpiacon tapasztalható bizonytalanságra utalnak a kényszerszabadságok felfüg-
gesztésére biztosított állami támogatás igénylési adatai is.

A legmasszívabb elbocsátások a készruhaiparban voltak. Szeptemberre is 
be van tervezve már egy tömeges elbocsátás a szektorban

▸  K É P Ü N K  I L L U S Z T R Á C I Ó .  F O T Ó :  B A R A B Á S  Á K O S




