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S Z É C H E L Y  I S T V Á N

N éhány hónapja folyamatosan 
csökken a munkanélküliség 
Hargita megyében, a friss 

mutatók már „békeidős” állapotokat 
mutatnak – derül ki a Hargita Megyei 
Munkaerő-elhelyező és Szakképző 
Ügynökség legutóbbi összesítéséből. 
A június végén feljegyzett munkanél-
küliek száma nagyjából kétszázzal 
magasabb, mint a járvány előtti esz-
tendő azonos időszakában, azaz 2019 
júniusában regisztrált adat. Ez már a 
normális fl uktuáció része, azt lehet 
mondani, hogy a foglalkoztatottsági 
mutatók szerint minden visszatért 
a normális kerékvágásba – közölte 
Jánó Edit, a megyei munkaerő-elhe-
lyező és szakképző ügynökség osz-
tályvezetője. Megjegyezte azonban, 
hogy ez csupán a munkanélküliségi 
adatok által körvonalazott kép, az 
egyáltalán nem biztos, hogy az érin-
tett cégek bevételei is ezt tükrözik, sőt 
némelyiknél biztosan másképp látják 
a helyzetet. Az ügynökség adatai sze-
rint június végén 5147 munkanélküli 
volt a megyében, 232-vel kevesebb, 
mint az azt megelőző hónapban. A 
munkanélküliségi ráta 3,82 száza-
lékos, azaz 0,17 százalékot csökkent 
egy hónap alatt. A több mint ötezer 
munkanélküli közül 1562-en kapnak 

segélyt, a fennmaradó 3585 állástalan 
nem fi zetett munkanélküli, azaz ese-
tükben már lejárt a segélyezési idő-
szak. Biztató jel az is, hogy az elmúlt 
hónapban sok segélyben részesülő 
munkanélküli talált állást, tehát ők 
már a segélyezési időszak vége előtt 
el tudtak helyezkedni – tájékoztatott 
Jánó Edit. Egyébként megyeszerte 

összesen 423 alkalmazás történt az 
elmúlt hónapban, legnagyobb szám-
ban a kereskedelmi szektorban.

Székelyudvarhely kivétel

A megyét jellemző helyzet azonban 
nem érvényes egységesen minden 
térségre is: Székelyudvarhely és kör-

nyéke a megyei átlagnál továbbra is 
rosszabbul áll a munkanélküliséget 
tekintve. A pontos felmérés ugyan 
még nem készült el, de az egészen 
biztos, hogy a megye összes állásta-
lanjának legalább a 33 százaléka a 
városban és környékén él, és ebben 
a részarányban Székelykeresztúr, 
illetve a kisvároshoz közeli falvak 
adatai benne sincsenek – tudtuk 
meg Jánó Edittől. A nagyobb ud-
varhelyszéki munkanélküliségnek 
részben a tavalyi könnyűipari le-
építések az okai. A járvány negatív 
gazdasági hatásainak leginkább 
ez az ágazat volt kiszolgáltatva, 
lényegében a pandémia miatt csak 
ebben az ágazatban történtek tö-
meges leépítések, ugyanis a többi 

érintett szektornak a korlátozások 
miatt támogatást biztosított az ál-
lam a kényszerszabadságra, illetve 
a munkaprogram-csökkentésre is, 
megelőzve így a csoportos elbo-
csátásokat. Noha a könnyűiparban 
történtek már nagyobb számú al-
kalmazások, és emellett havonta to-
vábbi 15–20 korábbi készruhaipari 
alkalmazott talál munkát átlagban, 
a korábban elbocsátottak egy része 
még nem tudott elhelyezkedni.

Megszűnt az állami támogatás

Dacára annak, hogy a foglalkoz-
tatottsági mutatók egyre kedve-
zőbbek, az csak az elkövetkező 
hónapokban derül majd ki, hogy a 
járvány negatív hatása és a korlá-
tozások által érintett ágazatok sze-
replői önerőből milyen mértékben 
tudják folytatni tevékenységüket. 
Múlt hónapban ugyanis megszűnt a 
kényszerszabadságok állami támo-
gatása – ugyanis annyira enyhültek 
a járványügyi korlátozások –, így a 
korlátozások által korábban érin-
tett vállalkozások már nem tudják 
állami pénzen kényszerszabadsá-
gon tartani alkalmazottaikat: újra 
munkát és bért kell biztosítaniuk 
számukra, különben kénytelenek 
lesznek elbocsátásokat alkalmazni. 
Kényszerszabadságot ugyan tovább-
ra is elrendelhetnek a vállalkozások, 
de arra már nem kapnak állami tá-
mogatást, maguknak kell fi nanszí-
rozniuk azt – mondta Jánó Edit.

Helyrejött a munkaerőpiac
A korlátozások által érintett ágazatok erőpróbája lesz az elkövetkező időszak

Megszűnt a kényszerszabadságok állami 
támogatása. Önerőből kell folytatni 
a tevékenységet az érintett ágazatokban

◂  F O T Ó :  E R D É L Y  B Á L I N T  E L Ő D

Hargita megye

• A munkaerőpiaci tendenciák visszatértek a normális kerékvágásba Hargita 
megyében, a statisztikai mutatók szerint a foglalkoztatottság és a munkanél-
küliség mértéke hasonló a járvány előtti időszakban mérthez. A járvány negatív 
hatása, sőt a korlátozások jó része is megszűnt, de a korlátozások miatt igé-
nyelhető állami kényszerszabadság-támogatás is, így a következő hónapokban 
derül majd ki, hogy önerőből mennyire tudnak talpra állni a pandémia negatív 
gazdasági hatásai által érintett ágazatok vállalkozásai.

B Á L I N T  E S Z T E R

„Elsöprő sikerként” értékelik Izlan-
don a kísérleti jelleggel bevezetett 
négynapos munkahetet, nem válto-
zott, sőt akár nőtt is a hatékonyság, 
ráadásul jelentősen javult az alkal-
mazottak egészsége, helyreállt a 
munka és a magánélet közötti egyen-
súly. A 2015–2019 között lebonyolí-
tott kísérleti program eredményeiről 
most vontak mérleget a kezdemé-
nyezők. Mint emlékeztettek, a négy-

napos munkahetet a főváros, Reyk-
javík önkormányzata a kormánnyal 
együttműködésben valósította meg, 
az alkalmazottak a rövidebb mun-
kaprogram mellett is korábbi fi ze-
tésüket kapták. 2500 dolgozó vett 
részt a „kísérletben”, ami az ország 
lakosságának nagyjából 1 százalékát 
jelenti. Ők a korábbi 40 órás mun-
kahét után már csak heti 35–36 órát 
dolgoztak. A kutatók az eredménye-
ket kielemezve arra a következtetésre 
jutottak, hogy a munkavállalók haté-
konysága a korábbi szinten maradt 
vagy nőtt a legtöbb esetben. A prog-

ramban részt vevők azt mondták, 
kevésbé érezték stresszesnek a min-
dennapokat, jobb egészségi állapot-
nak örvendtek, illetve helyreállt az 
egyensúly a munka és a magánélet 
között. Amúgy nem Izland az egyet-
len állam, ahol a négynapos mun-
kahét bevezetésével kísérleteznek. 
Spanyolországban már több vállalat 
bevonásával tesztelik a rövidített 
munkaprogramot, az intézkedést a 
koronavírus-világjárvány által oko-
zott gazdasági válságra adott vá-
laszként kezdeményezték. Eközben 
az Unilever lehetőséget ad új-zélandi 
alkalmazottainak, hogy 20 száza-
lékkal rövidebb ideig dolgozzanak 
ugyanazért a pénzért. 

Gyergyószentmiklóson is 
sikertörténet

Idén tavasszal pedig egy gyergyó-
szentmiklósi cég is belevágott a nem 
új keletű, ám a koronavírus-világ-

járvány begyűrűzése nyomán egyre 
többek által népszerűsített, illetve 
alkalmazott projektbe. Bajkó Tibor, 
a Tig-Rad System építőipari vállalat 
vezetője tegnap lapcsaládunk meg-
keresésére úgy nyilatkozott, sikertör-
ténetként értékeli a négynapos mun-
kahét bevezetését. A cégnél március 
15-én vezették be a munkavállalók 
képviselőivel egyeztetve, hogy négy 
napig a 8 óra helyett 10-et dolgoznak, 
ám cserébe kapnak egy szabadna-
pot, tehát háromnapos lesz a hétvé-
géjük. Bajkó Tibor érdeklődésünkre 
elmondta, tavasszal még úgy tervez-
ték, hogy késő őszig tartják fenn a 
négynapos munkahetet, de annak 
sikerét látva fontolgatják, hogy ha az 
időjárás engedi, télre is meghosszab-
bítják. „A munkatársaimtól érkező 
visszajelzések alapján mondhatom, 
hogy bevált ez a munkaprogram. Hat 
építőiparban jártas szakembert azért 
sikerült azóta alkalmaznunk, mert 
vonzotta őket ez a program. Több 

helyről érdeklődnek, kérdeznek erről 
a lehetőségről. Nem szólok ugyan be-
le a többi vállalkozó stratégiájába, de 
merem javasolni ezt a megoldást, aki 
teheti, próbálja meg, hiszen komoly 
energiák szabadulnak fel” – osztotta 
meg velünk tapasztalatait a gyergyó-
szentmiklósi üzletember.

Úgy véli, elmúltak azok az idők, 
amikor arra törekedtek, hogy reggel-
től estig dolgozzanak. Bajkó Tibor 
fontosnak tartja, hogy lehe-
tőséget biztosítson a mun-
katársainak, hogy elvégez-
zék az otthoni feladataikat 
és pihenjenek is. Felidézte, 
a térségben jellemző, hogy 
a szakemberek hétvégén 
pluszmunkát vállalnak, ka-
lákába járnak, ezt most elvégzik 
pénteken-szombaton, vasárnap tény-
leg pihennek, elmennek templomba, 
kirándulnak. Pénteken az ügyinté-
zésre is van alkalom, nem kell azért 
a munkából elkérezkedniük.

Nem csak Izlandon, Gyergyóban is bevált a négynapos munkahét
• Akkora sikere volt Izlandon a kísérleti jelleggel 
bevezetett négynapos munkahétnek, hogy mára már 
a szigetország alkalmazottainak 86 százaléka vagy 
kevesebb ideig dolgozik ugyanazért a fizetésért, vagy a 
közeljövőben megkapja ezt a jogot. Gyergyószentmik-
lóson is sikertörténetről beszél a vállalkozó, aki idén 
tavasszal megpróbálkozott a rövidebb munkahéttel.




