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H I R D E T É S

 »  „Nem tértünk vissza a jár-
vány előtti helyzethez, ez egy új 
normalitás” – szögezte le Szász 
Levente. 

Kétélű fegyvernek minősül, hogy a 
koronavírus-világjárvány terjedésé-
nek megfékezése érdekében beveze-
tett korlátozások lazítása nyomán a 
lakosság épp annyira „ellazult”, hogy 
európai uniós összevetésben Románia 
tért vissza a legnagyobb mértékben 
a pandémia előtti „normalitáshoz” – 
hívja fel a fi gyelmet dr. Szász Levente 
közgazdász. Az ország gazdasága szá-
mára jó hír, hisz gyors lesz a fellendü-
lés, ám az alacsony átoltottság miatt 
az emberek egészségére veszélyes 
lehet ez a nagy lazaság.

 » BÍRÓ BLANKA

E lső helyen áll Románia az Európai 
Unióban a koronavírus-világjárvány 
előtti „normalitáshoz” való visszatérés 

tekintetében – derül ki a nagy-britanniai 
The Economist szaklap által kidolgozott 
normalitási indexből, melynek adatait a ko-
lozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem 
Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi 
Karának hatfős, magyar tagozatos kuta-
tócsoportja elemezte ki. Szász Levente, a 
kutatási projekt vezetője a Krónika megke-
resésére elmondta, a normalitási index ma-
gas értéke jó hír a gazdaság helyreállása és 
a társadalom   rövid távú jóléte szempontjá-
ból, viszont fi gyelembe véve a hazai lakos-
ság alacsony átoltottsági arányát, és a vírus 
újabb variánsainak nemzetközi terjedését, 
járványügyi szempontból intő jel lehet.

Mit vizsgáltak?
A BBTE által kiadott közlemény szerint a 
brit szaklap normalitási indexe annak a 
mértékét hivatott meghatározni, hogy egy 
adott országban a gazdasági-társadalmi élet 
milyen mértékben tér vissza a járvány előtti 
szintre. A 100 százalék a koronavírus-jár-
ványt megelőző időszak átlagértékét jelöli. 
A jelenleg rendelkezésre álló legfrissebb 
adatok alapján Románia 2021 júliusában 
81,17 százalékos szintet ért el, amellyel az 
elemzésbe bevont EU-s országok között első 
helyen áll, de globális szinten is a top tízes 
listán található, a nyolcadik helyen.

A The Economist szakemberei által elin-
dított normalitási index a társadalmi-gaz-
dasági szereplők viselkedésének alakulását 
követi nyolc mutatószám mentén, amelyek 
három fő kategóriába sorolhatók. Az első 
kategória a közlekedés és utazások, ahol azt 

mérték, milyen mértékben veszik igénybe a 
tömegközlekedést a nagyvárosokban, mi-
lyen mértékű a forgalom sűrűsége, és néz-
ték a belföldi és nemzetközi repülőjáratok 
számát is. A második kategóriába a kikap-
csolódás és szórakozás tartozik: a lakhelyen 
kívül töltött idő, a mozik bevételei, valamint 
a lakosság részvétele sporteseményeken. Az 
utolsó kategória a kereskedelmi és munka-
helyi aktivitást hivatott felmérni az üzletek 
látogatottsága, valamint az irodaterületek 
kihasználtsági rátája mentén.

A normalitási indexet a világ 50 legna-
gyobb gazdaságára számolják, ide tartozik 
Románia is, így összességében a kutatás a 
világ GDP-jének 90 százalékát, lakosságá-
nak pedig 76 százalékát fedi le, taglalja a 
közlemény.

Összesítve, Románia a 81,17 százalékos 
indexszel első helyen áll az Unióban, ezen 
belül két területen teljesít a legjobban: a lak-
helyen kívül töltött idő tekintetében, ahol 
104,6 százalékos a mutató, illetve a mozik 
kategóriájában, ahol 101 százalék. Ebben a 
két kategóriában Románia a második helyen 
áll világszinten, és nemcsak hogy behozta a 
járvány miatti visszaesést, hanem már túl is 
szárnyalta a járvány előtti szintet.

Lazítások és lazulás
„Két aspektus is hozzájárult, hogy a tagál-
lamok között Romániában a legmagasabb 
a normalitási index. Egyrészt a lazítások 
mértéke, hiszen adottnak kellett lennie a 
keretnek, hogy a küszöböt meg lehessen ug-
rani, a másik az emberek viselkedése, akik 
nagymértékben éltek ezekkel a lehetőségek-
kel” – értékelt  kérdésünkre dr. Szász Leven-

te, a kutatási projekt vezetője, a BBTE KGTK 
dékánhelyettese. Hozzátette, amint lehetett 
üzletbe, moziba járni, beindultak a repü-
lőjáratok, tehát lazultak a korlátozások, az 
emberek is „ellazultak”, adott esetben „még 
túl is lőttek a célon”.

„Az összesítésben nem értük el a járvány 
előtti szintet, annak a 81,17 százalékát hoz-
zuk, de uniós összevetésben első helyen 
állunk, ami azt jelenti, hogy az emberek 
kevésbé elővigyázatosak, a korlátozások 
kevésbé szigorúak, mint más országokban. 

Ez egy kétélű fegyver, hiszen pörgeti a gaz-
daságot, az emberek járnak üzletbe, szóra-
kozni, moziba, sportrendezvényekre, részt 
vesznek különböző tevékenységeken, me-
lyek mögött van egy gazdasági szervezet, te-
hát a gazdaságnak jó. Viszont folyamatosan 
halljuk, hogy közeleg a negyedik hullám, és 
nem mindegy, milyen körülmények között 
várjuk. Romániában az átoltottság kisebb, a 
lazaság nagyobb, a kettő együtt nem a leg-
biztatóbb járványügyi szempontból” – hívta 
fel a fi gyelmet az egyetemi professzor.

Időben kevésbé fájdalmasak
a korlátozások
Mint rámutatott, a kutatási projekt legújabb 
eszköze segítséget kíván nyújtani a döntés-
hozó szerveknek azáltal, hogy megbízható 

mutatószámokra alapozva követi fi gyelem-
mel a társadalom tevékenységének alaku-
lását, valamint jó összehasonlítási alapot 
nyújt más országokkal a gazdasági-társa-
dalmi élet korlátainak valós enyhülését 
illetően. Szász Levente hangsúlyozta, az 
adatok útmutatásként szolgálhatnak a ható-
ságoknak, hogy időben meghozzák a korlá-
tozó intézkedéseket, ha azokra járványügyi 
szempontból szükség van. „Nem vagyok a 
korlátozások híve, azokat senki nem szere-
ti, de nem mindegy, hogy ha szükségesek, 
mikor hozzák meg az intézkedéseket. Ha túl 
későn, amikor a járvány már elszabadult, 
drasztikusabb megszorításokra lehet szük-
ség, viszont időben minimális beavatkozás-
sal, kevesebb fájdalommal, meg lehet előzni 
a járvány terjedését” – részletezte a kutatás 
vezetője. Aláhúzta, „ez egy nehéz játék”, 
de az adatokból az is látszik, hol vannak a 
problémás területek, például, ha a sportren-
dezvények látogatottsága a legalacsonyabb 
a járvány előtti helyzethez képest, akkor 
nem feltétlenül kell még több sportrendez-
vényt betiltani. „Viszont, ahol intenzívebbé 
vált a tevékenység, nagyobb a találkozások 
lehetősége, ott kell lépni. Azt is meg lehet 
nézni visszapörgetve a kutatás oldalán, 
hogy miként alakulnak a számok egy-egy 
intézkedés után. Látszik, hogy a lazításnak 
volt-e azonnal hatása, vagy a gyakorlatban 
nem változtatott az emberek viselkedésén” 
– magyarázta a szakember.

Ez egy új normalitás
„Nem tértünk vissza a járvány előtti hely-
zethez, ez egy új normalitás” – szögezte le 
ugyanakkor Szász Levente. A jelenlegi előre-
jelzéseik például azt is mutatják, hogy már 
soha nem lesz akkora az irodaterületek ki-
használtsága. „Ez csak az egyik komponens 
a normalitási index nyolc összetevőjéből, de 
vannak olyan elemek, ahol túlhaladja majd 
a korábbi szintet a mutató. Például utazásra 
az elmúlt másfél évben nem volt lehetőség, 
ezért elképzelhető, hogy amint erre korlát-
lan lehetőség lesz, már nemcsak évente egy-
szer, hanem több alkalommal is elutazik, 
aki ezt megteheti, mert annyira várta. Ezek 
a trendek megmutatkoznak majd a számok-
ban” – összegzett Szász Levente.

A normalitási index további részletei, 
valamint a járvány és gazdasági helyzet 
alakulására vonatkozó egyéb információk 
elérhetők a Covid–19 RoEIM kutatási pro-
jekt online platformján (econ.ubbcluj.ro/
coronavirus), az aktuális elemzések pedig a 
projekt Facebook-oldalán olvashatók (face-
book.com/covid19.roeim).

Új normalitás. Romániában az élet  81,17 százalékban tért vissza a járvány előtti szintre

GAZDASÁGI SZEMPONTBÓL BIZTATÓ, JÁRVÁNYÜGYI SZEMPONTBÓL KEVÉSBÉ JÓ JEL AZ ORSZÁG MAGAS MUTATÓJA

Románia rohan vissza a „normalitásba”
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