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A román gazdaságra leselkedő 
legnagyobb kockázatot jelen 
pillanatban az jelenti, hogy a 
helyreállás lassúbb lehet a bu-
karesti hatóságok által vártnál 
– húzza alá friss elemzésében az 
UniCredit Bank.

 » BÁLINT ESZTER

M indössze 2022 közepére tér-
het vissza a román gazdaság 
a koronavírus-világjárvány 

előtti szintre, miután idén várhatóan 
3,7 százalékkal, jövőre pedig 5 szá-
zalékkal gyarapodik a bruttó hazai 
termék (GDP) a tavalyi 5,5 százalékos 
zsugorodást követően – vetíti előre 
negyedévente kiadott makrogazda-
sági és stratégiai elemzésében az Uni-
Credit Bank.

A friss prognózis szerint a lakossá-
gi fogyasztás 2021 második félévétől 
kezd magához térni, akkor ugyanis 
már csökkenésnek indulhat a mun-
kanélküliségi ráta, ami az idei év első 
felében éri el a csúcsot. A beruházá-
sok terén főként az infrastruktúra 

kerül célkeresztbe, a fejlesztéseket a 
beáramló európai uniós források se-
gítik, ez pedig pozitív hatással lesz a 
folyó fi zetési mérleghiányra is.

Az UniCredit elemzői szerint a 
román gazdaságra leselkedő legna-
gyobb kockázat jelen pillanatban 
az, hogy a helyreállás lassúbb lehet 

a bukaresti hatóságok által vártnál. 
„2020-ban a kisebbségi PNL-kor-
mány változatos gazdasági mentő-
csomagot fogadott el, ami a szomszé-
dos országokhoz viszonyítva közepes 
méretű, azonban nagyon sok intéz-
kedést késve ültettek gyakorlatba a 
bürokratikus gondok miatt. Ez meg-

CSAK JÖVŐRE TÉRHET VISSZA A ROMÁN GAZDASÁG A KORONAVÍRUS-VILÁGJÁRVÁNY ELŐTTI SZINTRE EGY ELEMZÉS SZERINT

A vártnál jobban elhúzódik a helyreállás

Lassúbb lehet a vártnál a válságból való kilábalás Romániában

mutatkozott abban, hogy a tavalyi 
harmadik negyedévben Romániá-
ban volt a leglassúbb a gazdasági 
fellendülés a közép-kelet-európai 
EU-országok sorában. Még ha 2020 
utolsó negyedévében a gazdaság-
nak sikerült is elkerülnie a visz-
szaesést, 2021 első negyedében a 
dolgok másként alakulhatnak, ha 
az intenzív terápiás osztályok több 
mint 90 százalékban megtelnek” – 
áll a prognózisban.

A dokumentum szerint a közvet-
len vagy közvetett mentőcsomag 
értéke idén a GDP 3,1 százalékára 
csökken a tavalyi 5,7 százalékról, 
és a kényszerszabadságok és rész-
munkaidős foglalkoztatás támo-
gatása fenntartásának dacára az 
első félévben újabb elbocsátási 
hullám várható, a munkanélküli-
ségi ráta pedig meg fogja haladni 
a 6 százalékot.

Emiatt csak a második félévben 
térhet magához a lakossági fogyasz-
tás, az utolsó negyedévben viszont 
már el is érheti a válság előtti szintet.

A prognózis szerint idén 4,90 és 
5 lej között fog alakulni a lej–eu-
ró-árfolyam.
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 » KOVÁCS ESZTER

E lenyésző azok száma, akik a szé-
kelyudvarhelyi textilipar tömeges 

leépítése után ismét munkába tud-
tak állni: az év elejéig a környékbeli, 
még működő textilipari vállalkozá-
sok mindössze néhány embernek 
tudtak munkát biztosítani, de a tér-
ségben az összes iparágban össze-
sen nincsen annyi munkalehetőség, 
mint ahányan munka nélkül marad-
tak tavaly. A válsághelyzet – a köny-
nyűipar specifi kumából adódóan – 
szinte kizárólag a nőket érinti.

Nem valószínű 
tömeges alkalmazás
2020 végéig mintegy ezer ember ma-
radt munka nélkül Udvarhelyszé-
ken: a Székelyudvarhelyen működő 
két nagy textilpari vállalkozás egyi-
ke fokozatosan leépítette személy-
zetét majd tavaly ősszel végleg be-
zárt, a még működő Ikos-Conf Rt. is 
nehézségekkel szembesült a világ-
járvány következtében, jelentősebb 
leépítés itt is volt.

Egyértelműen Székelyudvarhely 
térségét érintette legjobban a jár-
vány okozta munkanélküliség a 
megyében – vont mérleget lapcsa-
ládunk érdeklődésére Jánó Edit. 
A Hargita Megyei Munkaerő-elhe-
lyező Ügynökség osztályvezetőjé-
től megtudtuk: kiemelten foglal-
koznak a térséget érintő probléma 
megoldásával, s bár tavaly ősszel 
kaptak megkeresést a régióban 
még működő textilipari vállalko-
zásoktól – akik a készruhaipari 
dolgozók egy részét akarnák foglal-
koztatni – egyelőre e téren nem tör-
tént előrelépés. „Január a készru-
haiparban a szezonváltás időszaka, 
korábbi években sem alkalmaztak 

ilyenkor. Az ősz óta ugyan volt egy-
két alkalmazás, néhányan pedig 
nyugdíjba mentek, de az érintettek 
többsége továbbra sem jutott mun-
kához” – magyarázta az illetékes. A 
legnagyobb probléma azonban az, 
hogy az iparágban kilátás sincsen 
tömeges alkalmazásokra. Ugyan 
volt szó róla, hogy a tömeges leépí-
tésre kényszerülő két nagyvállalat 
közül az egyik bizonyos átszervezé-
sek után újból foglalkoztatni tudja 
majd korábbi dolgozói egy részét, 
de erre is csak a későbbiekben ke-
rülhet sor.

Csak a nők körében nőtt 
a munkanélküliségi arány
A szakágban történt leépítések a kö-
zépkorú nőket érintik legrosszabbul: 
míg a fi atalabbak szakmát váltanak, 
vagy külföldön vállalnak munkát, a 
40 feletti családos nőknek szűkösek 
a kilátásaik. Ezt igazolják a munka-
erő-elhelyező ügynökség adatai is: 
a tavaly decembert 2019 decembe-
réhez viszonyítva a férfi akat érintő 
munkanélküliség nem változott a 
megyében, a tömeges elbocsátások 
szinte kizárólag a nőket érintették. 
„Az előző évhez, azaz 2019-hez ké-
pest tavaly év végére megyeszinten 
1,5 százalékkal nőtt a munkanélkü-
liség a nők körében, és ez kifejezet-
ten az udvarhelyi textilipar csődjé-
nek köszönhető” – hangsúlyozta 
Jánó Edit. Az ügynökségnél átkép-
zéseket indítottak – jelenleg a sza-
kács- és pénztárosképzés zajlik –, 
illetve abban reménykednek, hogy 
a turizmus újraindulásával újabb 
munkalehetőségek lesznek. „Ud-
varhely környékén jelenleg nagyon 
kevés munkalehetőség van. A ke-
resett munkakörök tekintetében az 
egy-másfél évvel ezelőtti tapasztala-

tokra tudunk alapozni, e szerint a ré-
gióban a kereskedelemben, illetve a 
vendéglátásban lehet majd kereslet, 
így ezeken a területek szervezünk 
átképzéseket” – sorolta az illetékes. 
A munkaerő-elhelyező ügynökség 
adatai szerint egyébként jelenleg 
Hargita megyében 190 állásra ke-
resnek munkaerőt a vállalkozások, 
ebből mintegy száz faipari, három 
tucat építőipari cég várja a munka-
vállalókat. „A számok jól mutatják, 
hogy milyen arányban oszlik meg a 
kereslet a férfi  és a női munkaerőre. 
Habár a faipari cégek nem kifejezet-
ten férfi akat keresnek, de egyértel-
mű, hogy ilyen munkakörökre nem 
fognak nők jelentkezni” – summá-
zott az ügynökség vezetője.

Munkaerőhiány után munkanélküliség

 » Míg a fi ata-
labbak szakmát 
váltanak, vagy 
külföldön vállal-
nak munkát, a 40 
feletti családos 
nőknek szűkösek 
a kilátásaik. 

 »  A beruházá-
sok terén főként 
az infrastruktúra 
kerül célkeresztbe.

Az udvarhelyszéki nők a textilipar csődjének 
legnagyobb károsultjai

Nem túl fényesek 
a globális kilátások

A járványok és az egyre növekvő 
szegénység, valamint az időjárási 

katasztrófák fenyegetik leginkább a 
globális stabilitást a következő két 
évben, a Covid–19-világjárvány pedig 
növeli az egyenlőtlenségeket, a társa-
dalom széttöredezettségét a Világgaz-
dasági Fórum – amely a világ vezetői 
éves davosi találkozójának szervezője 
– A Globális kockázati jelentés című 
tanulmányának 2021-es kiadása sze-
rint. A jelentés a fórum partnereinek 
841 válaszán alapul, amelyeket 2020 
szeptembere és októbere között gyűj-
töttek össze. Első lépésben a jelentés 
annak alapján értékeli a kockázato-
kat, hogy azok időben milyen távon 
jelentenek problémát. Ennek alapján 
három csoportot határoztak meg. Az 
egyértelmű és jelenlegi veszélyek (0–2 
év) az életkörülmények és a megélhe-
tés miatti aggodalmakra mutatnak rá 
– többek között a fertőző betegségeket, 
a foglalkoztatási válságot, digitális 
egyenlőtlenséget és a fi atalok kiáb-
rándultságát sorolják ide. Középtávon 
(3–5 év) a válaszadók úgy vélik, hogy a 
világot olyan indirekt hatású gazdasági 
és technológiai kockázatok fenyege-
tik, amelyek kialakulása több évig is 
eltarthat – ilyenek például a pénzügyi 
buborék robbanása, amelyet a közpon-
ti bankok expanzív politikája táplál, 
emellett aggodalomra ad okot a jövőbe-
ni árstabilitás, és az adósságok okozta 
válságok. A hosszú távú aggodalmakat 
az egzisztenciális fenyegetések (5–10 
év), a tömegpusztító fegyverek, illetve 
államok összeomlása, a biodiverzitás 
csökkenése és a kedvezőtlen tech-
nológiai fejlődés jelentik. Egyébként 
idén a járvány miatt a davosi fórumot 
nem tartják meg. A szervezők virtuális 
kiadást terveznek január 25. és 29. 
között, majd május végén találkoznak 
Szingapúrban. (Simó Helga)




