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Újabb kihívások  előtt
A járvánnyal összefüggő problémák megszűntek, de másak jelentek meg
• Talpra tudtak állni 
a járványhelyzet és a 
korábbi korlátozások 
által leginkább érintett 
ágazatokban tevé-
kenykedő vállalkozá-
sok a kényszerszabad-
ságra biztosított állami 
támogatás megszű-
nése után. Beindult a 
turizmus, felpörgött a 
vendéglátó szektor is, 
ám úgy tűnik, a meg-
szűnő problémákat 
újak váltják fel.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

K ét hónapja, azaz június vé-
gén szűnt meg a járvány-
helyzet miatti bezárások és 

korlátozások által érintett ágaza-
tokban a nehéz időszak átvészelé-
sére biztosított állami támogatás, 
amelyből a kényszerszabadságra 
került alkalmazottak bérét folyósít-
hatták a vállalkozások. Úgy tűnik, 
a korlátozások feloldása után álla-
mi segítség nélkül is folytatni tud-
ják tevékenységüket a szóban forgó 
cégek. „Nem kaptunk olyan vissza-
jelzéseket, hogy valamelyik ágazat 
nem úgy működik, ahogy kellene. 
Elvileg a nyár folyamán minden 
rendben volt, nem is jelentettek 
komolyabb személyzetcsökkentést. 
Azt még nem tudjuk, hogy a járvány 
negyedik hulláma mit fog hozni, de 
most nincsenek értesüléseink ilyen 
jellegű gondokról” – mondta el 
megkeresésünkre Jánó Edit, a Har-

gita Megyei Munkaerő-elhelyező 
és Szakképző Ügynökség osztály-
vezetője. A kényszerszabadságra 
biztosított állami támogatást koráb-
ban a turisztikai és vendéglátóipari 
ágazatokban tevékenykedő vállal-
kozások igényelték a legnagyobb 
számban, ugyanis azoknak a tevé-
kenységét érintették leginkább a 
járványügyi korlátozások – jegyez-
te meg az intézmény képviselője. 

Cserélődnek a problémák

Az ügynökség munkatársainak meg-
látását erősítik az Udvarhelyszéki 
Kis- és Középvállalkozások Szö-
vetsége (UKKSZ) elnökének, Nagy 
Györgynek a tapasztalatai is, akinek 
a Gondűző szálloda és étterem tulaj-
donosaként a turisztikai ágazatra is 
van rálátása. „Megmozdult a gazda-
ság és azon belül a turizmus is, és a 

személyes tapasztalatom is az, hogy 
nem a csökkentett munkaprogram-
hoz, hanem akár új munkatársak 
alkalmazásához kellett folyamodja-
nak, folyamodjunk. Ahhoz képest, 
hogy június milyen gyengén indult, 
júliusban és augusztusban be tudtuk 
hozni a lemaradást” – fogalmazott. 
Általánosságban jól boldogulnak a 
megszűnt állami támogatás nélkül 
is a vállalkozások – véli az UKKSZ 

elnöke, aki szerint ezt igazolja az is, 
hogy munkaprogram-csökkentésre 
ugyan továbbra is igényelhető álla-
mi juttatás, de nincs rá szükségük a 
vállalkozásoknak, ugyanis tudnak 
munkát adni alkalmazottaiknak. 
A vállalkozói szektorban azonban 
mégsem olyan rózsás a helyzet, 
mint amilyennek tűnhet: a járvány-
helyzettel összefüggésbe hozható 
problémák ugyan megszűnni lát-

szanak, ám új, járulékos problémák 
körvonalazódnak az energiaárak 
robbanásszerű növekedése miatt 
– mondta el Nagy György a villamo-
senergia-, földgáz- és üzemanyag-
költségek emelkedésére utalva. A 
turisztikai, illetve vendáglátóipari 
ágazatban ugyanakkor elmélyültek 
a személyzethiány jelentette problé-

mák is. Már a járvány előtt is gondot 
jelentett ebben a szektorban az, hogy 
a betanított személyzet egy része el-
vándorolt és külföldön kamatoztatta 
tudását, a járványügyi korlátozások 
idején azonban sokan szakmát vál-
tottak, máshol helyezkedtek el, ezért 
a korlátozások feloldása óta még ne-
hezebben tudják betölteni a megüre-
sedett állásokat a turisztikai, illetve 
vendéglátóipari ágazatban tevékeny-

kedő vállalkozásoknál – tudtuk meg 
Nagy Györgytől.

„Békeidős” szinten 
a munkanélküliség

A gazdaság sikeres újraindulására 
utal az is, hogy a munkanélküli-
ségi ráta visszatért a járvány előtti 
szintre. Jánó Edit a frissen elkészült 
összesítés alapján elmondta, 4956 
regisztrált munkanélküli szerepel 
az ügynökség nyilvántartásában, ez 
94-gyel kevesebb, mint egy hónap-
pal korábban. A munkanélküliségi 
ráta 3,67 százalékos Hargita megyé-
ben, ez szinte hajszálpontosan meg-
egyezik a járvány előtti időszakban 
mérttel: 2019 augusztusának végén 
3,68 százalékos volt. 

Székelyudvarhely és környéke to-
vábbra is rosszabbul áll a munkanél-
küliség tekintetében a megye többi ré-
szénél. Ennek a masszív könnyűipari 
leépítések az okai. A munkanélküliek 
mintegy 32 százaléka az udvarhelyi 
térségben él, és ebben a székely-
keresztúri térség adatai nincsenek 
benne. A helyzet hónapról hónapra 
javul, ugyanis a készruhaiparból el-
bocsátottak egy része már el tudott 
helyezkedni – az elmúlt hónapban 
23-an találtak munkát közülük –, de 
kétharmaduk, azaz mintegy 650-en 
még nem találtak új állást – derül ki a 
megyei munkaerő-elhelyező ügynök-
ség adataiból. 

A Hargita megyei nők körében 
a munkanélküliségi ráta továbbra 
is magasabb, mint a járvány előtti 
időszakban, jelenleg 49 százalékos 
a nők részaránya az állástalanok 
körében, de ez a szám is folyama-
tosan csökken. „Statisztikai szem-
pontból most már jól áll a megye. 
Már április, május óta csökkenés 
észlelhető, most pedig már a 2019 
augusztusában mértnek megfelelő 
adatokról beszélhetünk” – sum-
mázta a tendenciákat Jánó Edit.

A vendéglátóipar számára 
az energiaárak növekedése 
és a személyzet-utánpótlás is 
gondot jelent

▾  KORÁBBI  FELVÉTEL:  PÁL ÁRPÁD

Hétfőn immár harmadszor hív-
ták össze az indítvány ismer-

tetésének és megvitatásának me-
netrendjét meghatározni hivatott 
egyesített házbizottságot, a testü-
let azonban ismét határozatképte-
lenné vált, miután a PSD és a PNL 
egyes törvényhozói kivonultak az 
ülésről. Ludovic Orban liberális 
házelnök szerint a grémium a PSD 
nélkül is határozatképes maradt, 

tehát valójában a Cîțut támogató 
párttársai akadályozták meg kivo-
nulásukkal a bizalmatlansági in-
dítvány napirendre tűzését, miután 
nem sikerült az általuk előterjesz-
tett szabályossági óvással elérni-
ük, hogy az indítvány megvitatását 
legalább két héttel halasszák el, 
amíg a parlament szabályzatfel-
ügyelő szakbizottsága megvizsgál-
ja, nem hamisak-e a bizalmatlan-

sági indítványhoz mellékelt, online 
beküldött aláírások.

Látványos huzavona

Az indítványt a koalíciós kormány-
ban részt vevő, de Cîțu leváltását 
szorgalmazó USR-PLUS szövetség 
terjesztette be pénteken az ellen-
zékben lévő nacionalista Románok 
Egyesüléséért Szövetség (AUR) tá-
mogatásával. Az USR-PLUS azzal 
vádolta Cîțut, hogy nem tekinti 
egyenrangú félnek partnereit, és til-
takozásuk ellenére hoz fontos dön-
téseket. Miután hiába követelték, 
hogy a PNL más miniszterelnököt 
jelöljön, bizalmatlansági indítványt 
terjesztettek be saját kormányuk 
ellen, amelyhez az általuk is szélső-

ségesnek nevezett AUR támogatásá-
val sikerült elegendő aláírást össze-
gyűjteniük. Az USR-PLUS szóvivője 
példátlan hatalmi visszaélésnek ne-
vezte, hogy a nagy pártok „mond-
vacsinált ürügyekkel” meg akar-
ják fosztani az USR-PLUS és AUR 
törvényhozóit alkotmányos joguk 
gyakorlásának – egy bizalmatlan-
sági szavazás kezdeményezésének 
– lehetőségétől. A szóvivő szerint 
a PSD is felsorakozott a PNL elnök-
ségét megpályázó és így újrázni ké-
szülő Ludovic Orban PNL-elnökkel 
szembekerült Florin Cîțu táborába, 
és csak mímeli az ellenzékiséget. Az 
AUR társelnöke szerint a nagy pártok 
azért próbálják húzni az időt, hogy 
Cîțut időközben megválaszthassák 
a PNL élére, vagyis ne szavazhas-

son a parlament a kormánybuktató 
indítványról a PNL szeptember 25-ei 
tisztújító kongresszusa előtt.

Ludovic Orban házelnök a ház-
bizottság határozatképtelenség mi-
att felfüggesztett ülése után 
bejelentette: keddre ismét 
összehívja a testületet, 
hogy napirendre tűzzék az 
USR-PLUS és az AUR által 
beterjesztett bizalmatlan-
sági indítványt. Bukarest-
ben azt követően alakult ki 
kormányválság, hogy Cîțu 
az USR-PLUS ellenkezése 
dacára és a szövetség egyik minisz-
terét leváltva döntött a harmadik 
koalíciós partner, az RMDSZ által 
kezdeményezett tízmilliárd eurós 
fejlesztési terv életbe léptetéséről.

A nagy pártok hátráltatják a bizalmatlansági indítvány megvitatását
• A kormányon lévő Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a 
legnagyobb frakcióval rendelkező ellenzéki Szociálde-
mokrata Párt (PSD) a házbizottsági ülés bojkottálásával 
hátráltatta hétfőn a Florin Cîțu liberális miniszterelnök 
által vezetett jobbközép kormány leváltását célzó bizal-
matlansági indítvány napirendre tűzését.




