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A koronavírus-járvány nemcsak egész-
ségügyi, hanem gazdasági tekintetben 

is hatalmas megrázkódtatást jelent a világ, 
ezen belül Románia gazdasága számára. 
Az elmúlt hónapok során egész iparágak, 
ágazatok kerültek csődközeli helyzetbe, sok 
cég megszűnt, rengetegen elveszítették a 
munkahelyüket, emiatt nagyon sok ember 
megélhetése került veszélybe. Milyen hatást 
fejtett ki eddig a járvány az ország gazdasá-

gára. Mire kell számítanunk még a követke-
zőkben, és miként orvosolható ez a válság 
gazdasági szempontból? Ezekre a kérdések-
re keresi a választ ezen a héten a Székelyhon 
Tv Szász Levente közgazdász, a kolozsvári 
Babeş–Bolyai Tudományegyetem Közgaz-
daság- és Gazdálkodástudományi Kara dé-
kánhelyettese segítségével. Az oktató ismer-
teti a Magyar Intézetnek a járvány romániai 
gazdasági hatásait valós időben, naponta 

frissített adatok alapján vizsgáló kutatási 
projektjének előrejelzéseit. Szász Levente 
kifejti véleményét a munkanélküliség, a 
cégek kényszerleállásának várható alakulá-
sáról, ugyanakkor arról is, hogy szerinte he-
lyes válaszokat adott-e mindeddig a román 
kormány a járvány okozta válságra. A BBTE 
dékánhelyettese előrejelzésbe is bocsátkozik 
annak kapcsán is, hogy várhatóan mekkora 
lesz idén a román gazdaság visszaesése, to-

vábbá mekkorára dagad az államháztartás 
hiánya, és hogy milyen hatásokra lehet szá-
mítani jövőre a román gazdaságban. Meg-
engedhet-e magának a román gazdaság egy 
újabb lezárást? Elkerülhető-e az adóemelés, 
egy megszorító intézkedéscsomag 2021-ben? 
Ezekre is megkapják a választ a Nézőpont 
című műsorban, amely pénteken 12 órától 
tekinthető meg a Székelyhon Tv YouTu-
be-csatornáján. (Krónika)

Székelyhon Tv: meddig szenvedi a gazdaság a járványt?

SÚLYOSABB A JÁRVÁNY KÖZVETETT HATÁSA A LAKOSSÁG EGÉSZSÉGÉRE, MINT A VÍRUSÉ – SOK MÚLIK A RENDSZER HATÉKONYSÁGÁN

Régiónként eltérnek az elhalálozási mutatók
A tesztelési gyakorisággal, a lakosság 
általános egészségi állapotával és az 
egészségügyi ellátórendszer haté-
konyságával is összefügghet, hogy 
egyes régiókban a járvány terjedése 
ellenére alacsony az elhalálozási 
arány – mutat rá az Erdélystat. 

 » P. M.

A koronavírus-járvány kitörése óta el-
telt kilenc hónap adatait vizsgálta 
legújabb elemzésében az Erdélys-

tat, fi gyelembe véve a fertőzöttségi és ha-
lálozási mutatókat korosztályok, régiók és 
megyék szerint. Mint rámutatnak, a 2020. 
február 26. és november 14. közötti statisz-
tikák szerint a SARS-CoV-2 vírussal fertő-
zött romániai lakosok ismert száma 352 423 
volt, ami a rezidens lakosság 1,8 százalékát 
tette ki. Bukarest után a leginkább érintett 
megyék többsége erdélyi: Brassó, Szeben, 
Fehér, Kolozs, Szilágy, Ilfov, Temes, Pra-
hova és Arad megyékben haladta meg az 
ismert fertőzöttek száma a lakosság 2 szá-
zalékát. Korcsoportokra leosztva a legtöbb 
pozitív tesztet a 30 és az 59 év közötti, aktív 
korosztályok esetében regisztrálták.

Az elhunytak fele idős
Az erdélyi statisztikai szolgálat elemzése 
szerint a halálozási mutatók korosztályon-
kénti eltérése jelentős, az életkor növeke-
désével egyenes arányban nőnek. Míg a 
kiskorúak esetében ez 0,001 ezrelék (5 el-
hunytat regisztráltak), a 20–29 évesek köré-
ben 0,02 ezrelék, a 30–39 évesek körében 
0,04, a 40–49 éves körében 0,13, az 50–59 
évesek körében 0,39, a 60–69 évesek kö-
rében 0,92, a 70–79 évesek körében pedig 
1,80 ezrelék.

„A leginkább érintettek a 80 év felettiek, 
az ebbe a korcsoportba tartozók 2,46‰-e 
hunyt el Covidban (vagy Coviddal), azaz 
minden 405. idős lakosra jut egy korona-
vírus-halálozás” – írják a kutatók. Az el-

halálozások több mint fele a 70 év feletti 
személyek körében volt regisztrálva, Szé-
kelyföldön ez eléri a kétharmados arányt. 
Az elhunytak 37 százaléka az 50–69-es 
korosztályba tartozik, a Partiumban átlag 
feletti (40%). A Covid-halálozások mintegy 
6%-át teszik ki az 50 év alattiak, jelentő-
sebb arányok Közép-Erdélyben (8,2%) és a 
Bánságban (7,1%) vannak.

Régiónként eltérő mutatók
„Érdekes módon a halálozási mutatók 
nincsenek összefüggésben a fertőzöttségi 
mutatókkal. Például a fővárosban alacsony 
az érintettség, a magas fertőzöttségi arány 
(2,7%) ellenére a lakosságra vetített halálo-
zási arány 0,36‰” – hívják fel a fi gyelmet 
a kutatók, akik szerint az eltérés Erdélyen 
belül is megfi gyelhető. A dél-erdélyi régió-
ban, Szeben, Brassó és Hunyad megyében 
is 0,6‰ feletti a Covid-halálozások aránya. 
A bánsági megyék közül Arad (0,82‰) 
és Krassó-Szörény (0,72‰) érintett, míg 
Temes megyében bár magas a fertőzött-
ségi ráta, viszonylag alacsony a halálo-
zási arány (0,45‰). Ez hasonló mértékű 

Hargita (0,48‰) és Kovászna megyében 
(0,40‰) is.

Szilágy és Bihar megyében a rezidens 
lakosság 0,5 ezreléke hunyt el a koronaví-
rus-fertőzéssel összefüggésben a járvány 
kitörése óta. Szatmár megye országos vi-
szonylatban is jól áll, a halálozási arány 

jelenleg csupán 0,15 ezrelék. Közép-Erdély-
ben is kedvező a helyzet, Kolozs megyében 
a magas fertőzöttségi (tesztelési) arány 
mellett csupán 0,11‰ a halálozási arány. 
Marosban enyhén átlag feletti, 0,58‰. „Az 
egyes régiók, megyék közötti eltérések a 
járvány terjedésén túl nagy valószínűség-
gel a tesztelési gyakorisággal, a lakosság 

általános egészségi állapotával, az egész-
ségügyi ellátórendszer hatékonyságával 
függhetnek össze” – összegeznek a kuta-
tók. A bukaresti, Kolozs, Temes vagy akár 
Brassó és Szeben megyei adatok is erre 
utalnak: magas a fertőzöttek aránya, de a 
halálozási ráták viszonylag alacsonyak.

Hanyatlóban a lakosság
egészségi állapota
Az elemzés röviden arra is kitér, hogy a 
járvány közvetett hatásai miként érinthe-
tik majd a demográfi ai trendeket. „Bár a 
Covid-halálozások mintegy 3-4 százalékát 
teszik ki az április és augusztus közötti 
országos összhalálozásnak, ez a járvány 
terjedésével tovább nőhet. Az is való-
színűsíthető, hogy az idei évben a halá-
lozások száma a korábbi évek trendjeinél 
nagyobb arányban fog növekedni, április 
és augusztus között mintegy 5%-os halá-
lozási többlet volt Romániában az előzetes 
statisztikai adatok szerint” – olvasható az 
Erdélystat közleményében.

A szociológusok szerint azonban az is 
egyértelmű, hogy a halálozási többlet nem 
írható (majd) közvetlenül a koronavírus 
számlájára, a statisztikákban kimutatható 
„halálozási felesleg” jelentősen meghalad-
ja a Covid-halálozásokat. „Ebben a meg-
közelítésben a járvány közvetett hatása a 
lakosság egészségi állapotára és a halálo-
zások alakulására nagyobb mértékű lehet, 
mint a Covid–19-betegség” – vonják le a 
következtetést. A társadalomkutatók sze-
rint ezt jól érzékelteti az egészségügyi rend-
szer igénybevételének alakulása, a kórházi 
kiutalások (alapvetően a fekvőbeteg-ellá-
tás) száma majdnem felére esett március 
és október között a tavalyi év azonos idő-
szakához viszonyítva. „Az egészségügyi 
problémák elhanyagolása, a krónikus 
betegségek kezelésének megszakítása, a 
szűrővizsgálatok elhalasztása a népesség 
egészségi állapotának jelentős hanyatlá-
sához vezethet” – hívja fel a fi gyelmet az 
Erdélystat.

 » A szociológusok szerint az 
is egyértelmű, hogy a halálo-
zási többlet nem írható (majd) 
közvetlenül a koronavírus 
számlájára, a „halálozási feles-
leg” jelentősen meghaladja a 
Covid-halálozásokat. 
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