
Az otthoni önálló munkavégzés 
sok teljesítményproblémát okoz 
és sok alkalmazott számára 
nagyon megterhelő
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nok csökkentik a bizonytalanságot. 
Ha ragaszkodunk a szokásainkhoz, 
ez nagymértékben tud segíteni. Er-
re oda kell fi gyelni. Nem lehet nem 
stresszelni csak azért, mert azt gon-
doljuk, hogy nem stresszelünk. Az 
a legnehezebb az egészben, hogy 
nem látjuk az alagút végét. Míg 
tavasszal arra gondoltunk, hogy 
ez három hónapig lesz így, aztán 
minden visszatér a rendes kerék-
vágásba, most nem látjuk, hogy ez 
mikor ér véget és akkor egyáltalán 
visszatérünk-e még az irodákba, 
közösségeinkbe.”

A home office valamelyest 
tompította a pofont

A járvány miatt bevezetett szükség-
állapot és az otthoni munkavégzés 
következményei jól követhetők a 
gazdasági, mobilitási mutatókban 
is. Szász Levente egyetemi tanár, 
a BBTE Közgazdaság- és Gazdál-
kodástudományi Karának dékán-
helyettese úgy fogalmaz, a jár-
ványidőszak mindegyik iparágat 
érintette, és nincs olyan gazdasági 
ágazat, amelyet nem befolyásolt 
mindez negatívan.

Könnyebb volt ugyanakkor azok-
ban a szektorokban, ahol be lehetett 
vezetni az otthoni munkavégzést. A 
vendéglátásban, a turizmusban, a 
művészeti ágazatok képviselői ese-
tében a home offi  ce nem igazán volt 
opció, ahogyan a termelésben sem, 
így ezekben az iparágakban sok-
kal nagyobb volt a csökkenés, mint 
ott, ahol az otthonról való dolgozás 
lehetősége adott volt. Ez utóbbi ka-
tegóriába tartozik az IT szektor, a ta-
nácsadó szolgáltatások, az oktatás, 
illetve a pénzügyi szolgáltatások.

A fekete második negyedév

A Babeș–Bolyai Tudományegyetem 
Közgazdaság- és Gazdálkodástudo-
mányi Karának egy hatfős csapata 
a rendelkezésre álló számok és ada-
tok függvényében készít saját elő-
rejelzéseket a gazdasági mutatókra 
nézve. Szász Levente ezek alapján 
rámutatott: a gazdaság teljesítőké-
pességét, elsősorban a vállalatok 
összteljesítményét mérő GDP a má-
sodik negyedévben (április, május, 
június) 12 százalékkal csökkent az 
első negyedévhez képest. Ez olyan 
óriási arány, amire a rendszerváltás, 
1993, 1994 óta – amióta megbízható 
statisztikai adatok léteznek – nem 
volt még példa negyedéves szinten, 
még a 2008–2009-es pénzügyi vál-
ság idején sem.

Ez a 12 százalékos csökkenés 
annak tudható be, hogy a szükség-
állapot idején teljes iparágak álltak 
le, nem termelt például a textilipar, 
az autógyártás, minden visszaesett 
a nullára. A harmadik negyedévben 
(július, augusztus, szeptember) volt 
egy elég gyors kilábalás, itt konkrét 
számok még nincsenek, de ezt a pe-
riódust pozitív előjelűnek becsülik 
ahhoz a nagy eséshez képest, ami a 
korábbi hónapokat jellemzi. A szá-
mok alapján ugyanakkor már most 
látják azt is, hogy az utolsó negyed-
évben (október, november, decem-
ber) a növekedés mérséklődik, las-
sulni látszik.

Történelmi visszaesés

Szász Leventétől megtudtuk: elő-
rejelzéseik szerint a 2020-as év-
ben 2019-hez képes 4,9 százalékos 
GDP-csökkenésre lehet számítani. 
„Az utóbbi tíz évben, a pénzügyi 
válság, 2008 óta folyamatos növe-
kedésben van a román gazdaság, a 
2–3 százalékos átlagnövekedéstől 
kezdve egészen a 2017-es rekord-
évig, amikor 7 százalékos volt a nö-
vekedés. Ehhez képes a majdnem 
5 százalékos visszaesés rendkívül 
drasztikus, ez azt jelenti, hogy gya-
korlatilag visszaléptünk 1–1,5 évet. 
Ez olyan, mintha hiába dolgoztunk 
volna ebben a másfél évben” – ma-
gyarázta.

A szakember leszögezte, az or-
szág gazdasági teljesítményének 5 
százalékos visszaesését mindenki 
meg fogja érezni, a lakosság és a 
kormányzat egyaránt. Hiszen ha 
egy vállalat nem termel, nincs miből 
adót fi zetnie az államnak, nem tud 
annyi embert fi zetni, ezek az embe-
rek nem tudnak miből vásárolni egy 

másik vállalatnál, így kialakul egy 
negatív spirál.

A negyedéves összehasonlítás-
ban egyébként más országokhoz 
képest Románia a középmezőnyben 
van, Magyarország például még 
ennél is mélyebben volt a második 
negyedévben” – fogalmazott Szász 
Levente.

Volt, akinek bejött 
a home office

A gazdasági adatokon túl a BBTE 
szakértői a lakosság mobilitását is 
vizsgálták. Kiderült, hogy azokban 
a megyékben, ahol a szolgáltatói 
szektor az irodai munkában erős – 
ilyen Bukarest, Kolozs, Temes és Iași 
megye –, a mobilitás a tavaszi szük-
ségállapot lejárta után sem nőtt meg 
olyan mértékben, mint más térsé-
gekben. Ez azt jelenti, hogy azoknál 
a cégeknél, ahol az alkalmazottak 
többsége irodai munkát végez, be-
lekóstoltak a home offi  ce-ba, és meg 
is tartották ezt a típusú munkavég-
zést. Ennek részben biztonsági okai 

vannak, de az sem mellékes, hogy 
mindez költségcsökkentést is ered-
ményez. 

Szász Levente a járvány pozití-
vumairól is beszél, mint rámutatott, 
Romániának olyan szempontból 
szüksége volt erre a változásra, 
hogy végre rájöjjünk: a digitális 
eszközöket mennyi mindenre tud-
juk használni, milyen sok lehetőség 
rejlik ezekben. „Az online oktatás 
terén látszik legjobban, hogy mi-
lyen sok mindenre lehet használni 
a digitális eszközöket. De egy cég-
nél is a gyűléseket meg lehet tartani 
otthonról, fél óra alatt, míg máskor 
csak az irodába való beutazás en-
nél több időt vett igénybe. Biztos, 
hogy személytelenebb, de sokszor 
gyorsabb így, és ezt a lehetőséget a 
járványnak köszönhetően fedeztük 
fel” – magyarázta.

Kényszer-digitalizáció 
a közintézményeknél

Nemcsak a cégvezetőknek, az okta-
tóknak és a home offi  ce-ban dolgo-
zóknak volt alkalmuk felfedezni a 
digitális eszközök által biztosított le-
hetőségeket, hanem az önkormány-
zatoknak is nagyobb fi gyelmet kel-
lett szentelniük a témának. Antal 
Árpád, Sepsiszentgyörgy polgár-
mestere úgy véli: a járvány miatt, 
különösen a szükségállapot két 
hónapja alatt kényszer-digitalizáció 
zajlott a legtöbb polgármesteri hiva-
talban. A helyi adók és illetékek, bír-
ságok és egyéb díjak kifi zetését lehe-
tővé tevő, országos szintű ghiseul.ro 
platformnak például, noha már évek 
óta működik, most jelentősen meg-
nőtt a forgalma.

Ezenkívül meg kellett találni a 
közintézményekben azokat a lehető-
ségeket, amelyek átsegítik az önkor-
mányzatot azon az időszakon, ami-
kor szünetel az ügyfélfogadás. „Ezen 
a területen sokat kell még fejlődniük 
az önkormányzatoknak, de a be-

zártság mindenképp felgyorsította a 
digitalizációs folyamatot. Az alkal-
mazottak közül is sokan részlegesen 
vagy teljes egészében otthonról vég-
zik a munkájukat” – magyarázta az 
elöljáró.

A szokás nagy úr – nem véletle-
nül él ez a mondás, a polgármester 
szerint ugyanis az alkalmazottak-
kal, de a polgárokkal kapcsolatban 
is sokszor tapasztalták, hogy nehe-
zen térnek el a megszokottól és ala-
kítanak ki új eljárásmódokat. Antal 
Árpád úgy látja, az otthoni munka-
végzés, illetve a digitalizációs folya-
mat is értékelhető negatív és pozitív 
előjellel is.

„A kérdésnek van színe és fonák-
ja: a színe, hogy a digitális eszkö-
zökkel gyors lesz az ügyintézés, és 
otthonról is elvégezhető. A fonákja 
pedig a személytelenség. Azt sem 

szabad szem elől téveszteni, hogy 
minden társadalom rétegzett: van 
az a réteg, amely idegenkedik a di-
gitalizációtól, hiszen az idősek nem 
ebben nőttek fel, és vannak a fi ata-
lok, akiknek ez természetes. Önkor-
mányzatként mindenkinek biztosí-
tanunk kell a lehetőséget, annak is, 
aki személyesen szeretne bejönni, és 
annak is, aki online szeretne ügyet 
intézni. Nincs egységes megoldás, 
amit mindenki egyformán szeretne” 
– mutatott rá.

A városvezető szerint az online 
ügyintézésnek is ki kell alakuljon 
a kultúrája, éppen úgy, ahogyan az 
otthonról dolgozásnak. Az alkalma-
zottak ebben az esetben is eltérően 
reagálnak az új körülményekre: van, 
aki az otthoni körülmények között 
is hatékonyan tud dolgozni, mások 
nehezen boldogulnak a home offi  ce 
rendszerben.

„ Amikor egymás melletti 
irodákban dolgoznak az 
emberek, tudni lehet, 
hogy egy-egy felmerülő 
kérdéssel kihez kell for-
dulni, kitől kell eligazí tást 
kérni, kinek kell be -
szá  molni. Mindez meg-
szűnt a home offi  ce -ban. 
Ezek a kapcsolatok hi-
ányoznak nagyon.




