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Terjeszkedik a könnyűipari válság
Ezúttal a gyergyói térségben körvonalazódik egy tömeges könnyűipari elbocsátás

• Közel húsz száza-
lékkal több a regiszt-
rált munkanélküli 
Hargita megyében, 
mint a múlt év azonos 
időszakában, a több-
letet szinte teljes mér-
tékben az állástalanná 
vált női munkaerő te-
szi ki. Januárban nem 
nőtt a megszokottnál 
nagyobb mértékben 
a munkanélküliek 
száma, de Gyergyó-
szentmiklóst is elérte 
a könnyűipari ágazat-
ban kialakult válság, 
ezúttal ott körvona-
lazódik egy tömeges 
elbocsátás.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

N agyjából 1200-zal maga-
sabb jelenleg a munkanél-
küliek száma Hargita me-

gyében, mint egy évvel ezelőtt, ez 
közel húszszázalékos növekedést 
jelent. A 6303 állástalan közül 3239 
nő. Sokkal nagyobb azonban a kü-
lönbség a nemek szerinti csoporto-
sításban, ha csak a tavalyi és idei 
számok közti különbözetet nézzük: 
a közel 1200 munkanélküli szinte 
mind nő. Erre nagyrészt a székely-
udvarhelyi masszív könnyűipari 
elbocsátások adnak magyarázatot.

Gyergyószék következik?

Mint arról Jánó Edit, a Hargita Me-
gyei Munkaerő-elhelyező és Szak-
képző Ügynökség osztályvezetője 
lapunknak beszámolt, ezúttal a 
gyergyói térségben körvonalazó-
dik egy tömeges könnyűipari el-
bocsátás. Ez hivatalosan még nem 
kezdődött el, de az ügynökség az 
érintett vállalat alkalmazottai és a 
szakszervezet képviselői között le-
zajlott tárgyalások alapján úgy lát-
ja, „megtörténhet, hogy a gyergyói 

zónában is a könnyűipar fog elbo-
csátani alkalmazottakat”. „Már van 
olyan cég Gyergyóban, amely azt 
mondta, több mint valószínű, hogy 
hetven személyt el kell bocsásson” 
– közölte Jánó Edit.

Noha mindenki a turizmusról 
és a szolgáltatási szektorról be-
szél, úgy tűnik, a könnyűipar az 
az ágazat, amely a járványhely-
zetet a legjobban megsínylette, 
ugyanis az előbbi két ágazatban 
élhettek a munkáltatók az állami 
bértámogatásos kényszerszabad-

ság lehetőségével – véli a mun-
kaerő-elhelyező ügynökség osz-
tályvezetője. A könnyűiparban 
nincsenek megrendelések, felté-
telezhetően a járvány kialakulása 
óta Európában és világszerte is 
kevesebb ruhaneműt vásárolnak 
az emberek – fűzte hozzá.

Elzárkóznak az átképzéstől

Jelenleg megyeszerte Udvarhely-
széken a legnagyobb a munkanél-
küliségi ráta, a megye összes állás-
talanjának a 45 százalékát ebben a 
térségben regisztrálták. Az arány 
azonban egy évvel ezelőtt is hason-
ló – 42 százalék – volt, a térségen be-
lül viszont nem: egy évvel korábban 
Székelykeresztúr térségében maga-
sabb volt a munkanélküliek száma, 
mint most, Székelyudvarhelyen és 
környékén viszont romlott a helyzet, 
28-ról 35 százalékra nőtt a megye 
összes állástalanjának a részará-
nya. A textiliparból munkanélkü-
livé váltak elhelyezkedését egyéb-
ként az is nehezíti, hogy alig 
van érdeklődés a részükről a 
megyei munkaerő-elhelyező 
ügynökség által megszer-
vezett átképzési tanfolya-
mokra – tudtuk meg Jánó 
Edittől. Szakácstanfolyamot 
szerveztek, mert a vendég-
látóipari vállalkozások ezt 
igényelték, hogy találjanak képzett 
munkaerőt, amint lehetőségük lesz 
alkalmazni, de az állástalanok ré-
széről alig volt érdeklődés a képzés 
iránt. „Sajnos úgy gondolkodnak, 
főleg 45 éves kor után, hogy mi ér-
telme lenne új szakmát tanulni. Na-
gyon elzárkóznak a tanfolyamoktól” 
– fogalmazott, hozzáfűzve, hogy 
tanácsadások alkalmával próbálják 
meggyőzni az átképzésen való rész-
vétel hasznáról az érintetteket. 

Az előző évekhez képest érde-
kes különbség egyébként, hogy 
jelenleg Hargita megyében csak az 
építőiparban és a fafeldolgozó cé-
geknél vannak meghirdetett, betöl-
tetlen állások, miközben régebben 
rendszerint ezekből a szektorokból 
került ki a téli időszak munkanél-
külijeinek a jelentős része.

Udvarhelyszék után Gyergyóban 
is elbocsátásokat vetítenek elő 
a könnyűiparban

▴  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

Minimálbér: továbbra is az utolsók között 
Az Európai Unió (EU) országai közül Bulgáriában, Magyarországon 
és Romániában volt a legalacsonyabb a minimálbér januárban – 
derül ki az EU statisztikai intézete, az Eurostat adataiból. Az év 
elején az EU tíz keleti tagállamában a minimálbér nem érte el a havi 
700 eurót. Ezek Bulgária (332 euró), Magyarország (442), Románia 
(458), Lettország (500), Horvátország (563), Csehország (579), 
Észtország (584), Lengyelország (614), Szlovákia (623) és Litvánia 
(642). Öt másik tagállamban, különösen az Unió déli részén, a mini-
málbér havi 700 és nagyjából 1100 euró között mozog: Görögország 
(758 euró), Portugália (776), Málta (785), Szlovénia és Spanyolor-
szág (1108). Hat EU-tagállamban a minimálbér meghaladja a havi 
1500 eurót: Franciaország (1555), Németország (1614), Belgium 
(1626), Hollandia (1685), Írország (1724) és Luxemburg (2202). 
Ehhez képest az Egyesült Államokban a szövetségi minimálbér havi 
1024 euró volt 2021 januárjában (dollárról átszámolva). Az Unió 
21 tagállamában ugyanakkor a legmagasabb minimálbér 6,6-szor 
nagyobb, mint a legalacsonyabb. Az eltérések azonban lényegesen 
kisebbek lesznek, ha kiküszöböljük az árkülönbségek hatását. Eb-
ben az esetben a legalacsonyabb minimálbér az EU-ban 623 PPS-
től (Purchasing Power Standard, standard vásárlóerő-paritás) 1668 
PPS-ig terjed, tehát a legmagasabb minimálbér 2,7-szer nagyobb, 
mint a legalacsonyabb.

• RÖVIDEN 

J óváhagyta a marosvásárhelyi 
képviselő-testület az egyszerűsí-

tett csődeljárás megindítását az ön-
kormányzat egyik cége, a Közigazga-
tás és Turizmus Kft . esetében, mivel 
a cég 5 millió lejes adósságot halmo-
zott fel, ám nem valószínű, hogy ezt 
be tudják hajtani.

Többségi részvényesként a város-
háza átadta saját cégének több in-
gatlan működtetését, ezek többnyire 
vendéglátóipari egységek, de köztük 
volt a Mihai Eminescu Ifj úsági Ház 
konferenciaterme és az épületben mű-
ködő szálloda is. Az átvilágítás során 
kiderült például, hogy 5 millió lejes 

adósságot halmozott fel a társaság, az 
összeg több mint felét az egyik nagy-
áruházzal szemben. Ezen a cégen 
keresztül rendelték és vásárolták meg 
az idős személyeknek biztosított élel-
miszercsomagokat, csakhogy a leszál-
lított termékekért a város cége nem fi -
zetett. A végrehajtó máris megpróbálja 
behajtani a 3,5 millió lejes 
adósságot, egyebek közt zá-
rolta a cég volt igazgatójának 
számláit is. A jelentés szerint 
semmi esély nincs a cég át-
szervezésére, nyereségessé 
tételére, ezért kérik, hogy a 
bíróság indítsa el az általános 
fi zetésképtelenségi eljárást. Arról még 
nem született döntés, hogy mi lesz a 
sorsa a továbbiakban a Mihai Emines-
cu Ifj úsági Háznak és szállodának, a 
somostetői Erdei Házikónak, a várban 
lévő étteremnek vagy a víkendtelepi 
vendégháznak. (Simon Virág)

Csődeljárás a vásárhelyi városházi cég ellen

Egyelőre nem tudni, mi lesz a sorsa 
a Mihai Eminescu Ifjúsági Háznak és szállodának
▴  FOTÓ: HAÁZ VINCE




