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Kártyavárszerű összeomlás?
Sok vállalkozás került nehéz helyzetbe a koronavírus-járvány miatt

ISZLAI KATALIN

A lakóhely és a munkahely 
közötti ingázás hosszát vizs-
gálta frissen nyilvánosságra 

hozott, 2019-es adatokra alapozó ku-
tatásában az Európai Unió Statisz-
tikai Hivatala, az Eurostat. Eszerint 
tavaly átlagosan 25 percükbe került a 
tagállamok munkavállalóinak, hogy 
eljussanak a munkahelyükre, ez az 
idő viszont Romániában és Magyar-
országon is hosszabb volt.

Pár perces eltérések

Az EU munkavállalóinak több mint 
fele, 61,3 százaléka kevesebb mint 30 
percet utazott tavaly a lakóhelyétől a 
munkahelyéig, négyből egy (26,3%) 
személy esetében ez az idő 30 és 59 
perc közé volt tehető, az alkalma-
zottak 8,1 százaléka egy óránál is 
hosszabb utazásra kényszerült, és 
mindössze 4,3 százalékuk nem in-
gázott, tehát ennyien dolgoztak ott-
honról. Ezáltal az EU-s átlag 25 perc, 
a rangsor első helyén Ciprus áll 19 
perccel, ezt követi Görögország 20 
perccel, a lista ellentétes oldalán pe-
dig Lettország található 33 perccel, 

majd Magyarország és Luxemburg 
következik 29 perccel. Romániában 
a lakóhely és a munkahely közötti 
ingázás hossza átlagosan 27 perc 
volt. Azt viszont a kutatásban is ki-
emelték, hogy ezek az adatok idén 
a koronavírus-világjárvány miatt 
jelentősen átalakultak. A különbö-
ző óvintézkedések és szigorítások 
hatására számos cég függesztette 
fel tevékenységét, tért át otthoni 
munkavégzésre vagy különböző 
átszervezéseken esett át, ami nagy-
ban befolyásolta az ingázási időt is, 
amely egyes esetekben csökkent, 
másokban nőtt. Az egyre nagyobb 
számú otthonról dolgozó alkalma-
zott esetében például ez az idő le-
nullázódott, sokan viszont kényte-
lenek a korábbinál több időt szánni 
az utazásra bizonyos átszervezések 
miatt, ilyenre Hargita megyében is 
vannak példák. Az egyik székelyud-
varhelyi készruhaipari vállalkozás 
például a szentegyházi kirendeltsé-
gén felfüggesztette a tevékenységét, 
így az alkalmazottaknak be kell 
utazniuk a városba. Az ingázási idő 
meghosszabbodása azonban nem 
is olyan nagy probléma a jelenlegi 
helyzetben, amikor egyre többen ve-
szítik el a munkahelyüket – mutatott 
rá megkeresésünkre Balási Csaba, 

a Hargita Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara elnöke.

Siralmas a helyzet

„Az még a legjobb eset, ha a munka-
adó valamilyen munkalehetőséget 
tud biztosítani az alkalmazottainak, 
hiszen nagyon sok olyan eset történt 
a térségünkben, amikor hazaküld-
ték az embereket. Azok a termelő-
egységek, amelyek bérmunkában, 
nyugati piacra dolgoztak, főként a 
divatszférát megcélzó vállalkozá-
sok, óriási recesszióban vannak, 
mert a nagyáruházak több hónapon 
át zárva tartottak, ezért a januárban 
megrendelt készleteket nem tudták 
értékesíteni. Ebből kifolyólag hatal-
mas raktárkészletek halmozódtak 
fel, így ezek a vállalkozások arra 
kényszerültek, hogy optimalizálják 
a termelésüket és a munkaerőt egy-
aránt. Ez számos tevékenység-be-
szűküléshez és csökkenéshez veze-
tett, mivel a piac nem képes felvenni 
azokat a termékeket, amelyeket már 
legyártottak. Ráadásul továbbra is 
kilátástalan helyzetben marad ez 
az ipar, mert nem tudni, mikor lesz 
vége a járványnak” – világított rá a 
könnyűipar megpróbáltatásaira Ba-
lási Csaba. Hozzátette, a nehézségek 
számos más szektorban is érezhe-
tők, Európa-szerte 8–14 százalékos 
gazdasági visszaesés tapasztalha-
tó, ami azokat az országokat még 
inkább érinti, amelyek kormányai 
nem hoztak megfelelő gazdasá-
gélénkítő intézkedéseket. Romániá-
ban is hasonló a helyzet, hiszen bár 
eszközölt bizonyos intézkedéseket a 
kormány, ezek a gyakorlatban nem 

nyújtottak valós segítséget a szak-
ember szerint. „Olyan intézkedések 
vannak például, hogy az adósságo-
kat újra lehet ütemezni az állam felé 
azoknak, akik áfát fi zetnek, de ez 
tulajdonképpen nem segítség, mert 
így is, úgy is be kell fi zetniük az ösz-
szeget. Az jelentene valós támoga-
tást a vállalkozások számára, ha 
például a következő hat hó-
napra eltörölnék számukra 
a járulékos költségek befi-
zetését” – emelte ki a szak-
ember. Arra is kitért, hogy 
a járvány, mivel nem tud-
juk, meddig fog tartani és 
hogyan kezeljük, folyama-
tos munkahely-megszűné-
sekhez fog vezetni. Hargita 
megyében ráadásul az országos-
nál is sokkal rosszabb a helyzet, 
mivel alig találhatók a térségben 
nagyvállalkozások, amelyeknek 
nagyobb az esélyük a túlélésre. 
Ezzel szemben rengeteg kis- és 
középvállalkozás van a megyében, 
amelyek az eladási piac megszű-
nése esetén kártyavárszerűen ösz-
szeomolhatnak, leállhatnak. „Erre 
már voltak is példák, ráadásul a 
munkavállalók is nagyon kiszol-
gáltatott helyzetben vannak. A 
gazdaság állapota legalább annyi-
ra siralmas, mint a járványhely-
zet. Az államnak addig kell közbe-
lépnie, amíg a sejt nem rákosodik 
el, azaz amíg van visszaút ebből a 
helyzetből. Egyelőre azonban nem 
látszik a fény az alagút végén” – 
zárta Balási Csaba.

Egyre érezhetőbb a gazdasági 
válság. Egyesek hosszabb 
utazásra kényszerülnek, 
mások munkanélkülivé válnak
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• A munkavállalóknak átlagosan 25 percükbe telt 
tavaly, hogy eljussanak a lakóhelyükről a munkahe-
lyükre, Romániában ez valamivel többet, 27 percet vett 
igénybe. Ezek az értékek idén a járványhelyzet miatt 
jelentős átalakuláson mentek keresztül, ez azonban 
még mindig kedvezőbb ahhoz képest, hogy milyen 
sokan veszítették el a munkájukat.

Iktatták a jelöltek 
jelentkezési dossziéit
A december 6-ai parlamenti 
választáson megméretkező 
hargitai képviselők közül 
hárman új jelöltek lesznek, 
mindannyian benyújtották 
a jelöltállításhoz szükséges 
dokumentációikat. A képvi-
selőházi lista élén Kelemen 
Hunor áll, második Hajdú 
Gábor, harmadik Bende Sán-
dor, a negyedik pedig Ladányi 
László. A képviselőlista ötödik 
személye az EMSZ jelöltje, 
Zakariás Zoltán. A szenátusi 
listán Tánczos Barna az első, 
míg Antal Lóránt a második je-
lölt. A képviselőjelöltek közül 
Hajdú Gábor tegnapi sajtótá-
jékoztatóján kifejtette, büszke 
arra, hogy a nyolcvanfős csíki 
küldöttgyűlés döntő többség-
ben őt támogatta a képviselői 
helyre. „Nagy feladatok állnak 
előttünk. A gazdasági vissza-
esés periódusát éljük, ehhez 
gyakorlatias és okos politizá-
lás szükségeltetik a következő 
években” – vázolta. 

 

Még várni kell 
a beiktatásra
Egyelőre nem érkezett meg 
Hargita megye prefektusától 
az a rendelet, hogy mikor lesz 
az újonnan megválasztott 
gyergyószentmiklósi képvise-
lő-testület alakuló ülése. Mint 
Selyem Hideg Norbert városi 
jegyzőtől megtudtuk, a héten 
biztosan nem kerül erre sor, 
így várhatóan jövő hét köze-
pén történhet ez meg. Mivel 
a választásokat megnyert 
polgármesterjelöltet, Csergő 
Tibort elérte a koronaví-
rus-fertőzés, ő leghamarabb 
október 29-én teheti le a 
polgármesteri esküt és foglal-
hatja el tisztségét. Amennyi-
ben az alakuló ülés 29-e előtt 
lenne, ezen az ülésen még a 
jelenlegi városvezető, Nagy 
Zoltán lenne a polgármester. 
Ha pedig a jelzett dátum után, 
úgy Csergő Tibor is az alakuló 
ülésen teheti le az esküt. 
(Gergely Imre)
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