
6 GAZDASÁGERDÉLYI NAPLÓ  2017. július 13.

Az Országos Munkaerő-
foglalkoztató Ügynökség 
összesített adatai sze-

rint országszerte 25 849 sza-
bad munkahely közül választ-
hatnak az álláskeresők. A leg-
több Bukarestben található, ott 
4252 meghirdetett állásról tud-
nak, Prahova megyében 2659-
ről, Szeben megyében pedig 
2229-ről. Hargita megye az or-
szágos lista tizedik helyén áll 
670 munkaajánlattal. Országos 
szinten leggyakrabban a ruha-
iparban keresnek szakképzet-
len munkaerőt (1952 ajánlat), to-
vábbá alkatrész-összeszerelő-
ket (1611), textiltermék-összeál-
lítókat (1201), kereskedelmi dol-
gozókat (1123) és biztonsági őrö-
ket (1057) alkalmazna a legtöbb 
cég. Az érdeklődők a helyi terü-
leti munkaügyi felügyelőségek-
nél kérhetnek bővebb tájékozta-
tást, és jelentkezhetnek is a kü-
lönböző munkahelyekre.

Nem találnak szakmunkásokat

A Hargita Megyei Munka-
erő-foglalkoztató Ügynökség 
(AJOFM) weboldalán rend -
szeresen frissítik az adato-
kat, így az álláskeresők az ol-
dalt böngészve naprakész in-
formációkat kaphatnak arról, 
hogy hány és milyen azonnal 
betöltendő munkahelyeket kí-
náltak fel a magáncégek – mu-
tatott rá Jánó Edit, az ügynök-
ség aligazgatója. „A jelenlegi 
adatok szerint 670 meghirde-
tett munkahely van a megyé-
ben, továbbá az ajánlatoknál 
az is fel van tüntetve, hogy mi-
lyen munkakörbe és hány mun-
kást keresnek, milyen végzett-
sége és szakmai tapasztala-

ta kell legyen a jelentkezőnek, 
illetve szerepelnek a cégada-
tok és az elérhetőségek is. Leg-
gyakrabban pincérkisegítőket, 
csomagolókat (a bútoriparba), 
konyhai kisegítőket, elárusító-
kat, segédmunkásokat (a köny-
nyűiparba), varrónőket és asz-
talosokat keresnek a megyé-
ben. Megfigyelhető, hogy a nyá-
ri időszakban több pincér és 
konyhai kisegítőt alkalmaznak, 
de év közben is sok ilyen ajánlat 
van. Általában azért keresnek 
segédmunkásokat és kisegítő-
ket, mert nincs szakember. So-
kan először úgy hirdették meg 
az állásokat, hogy szakembere-
ket kerestek, de mivel nem ta-
láltak, ezt a megoldást válasz-
tották, és elfogadják azokat a 
jelentkezőket is, akiknek nincs 
szakképesítése. Vállalják azt 
is, hogy betanítják őket, mert 
egyszerűen nem találnak szak-
embereket” – fejtette ki tapasz-
talatait Jánó Edit.

A fiatalok jelentik a kiutat

A munkaadók többsége való-
ban nem tudja betölteni meg-
hirdetett szabad állásait, mert 
nem talál szakembert. A csík-
szeredai Tectum Company épí-
tőipari vállalat építő szakmun-
kásokat és építkezésben jár-
tas szakembereket alkalmaz-
na csíkszeredai és környékbe-
li munkapontokra. Vigh Ádám, 
a cég vezetője érdeklődésünk-
re elmondta, eddig két személy 
jelentkezett a munkára, ebből 
egyet már alkalmaztak is. „Bár 
az elmúlt pár évben is jellemző 
volt a probléma, az idén különö-
sen nehéz szakembereket talál-
ni. Az, hogy emelkedett a mini-

málbér, egy kissé javított a hely-
zeten, a vállalkozók helyzetén 
azonban rontott. A hirdetésünk 
még friss, ezért az, hogy eddig 
csak ketten jelentkeztek, még 
nem jelent semmit, azonban at-
tól félek, hogy nem is lesz több 
jelentkező. A cégünk 1994-ben 
volt bejegyezve, és azóta sok 
tanfolyamot tartottunk, sok fi-
atalt betanítottunk, de ezek kö-
zül kevesen maradtak nálunk. 
Optimisták azok, akik azt gon-
dolják, hogy ha betanítják a fi-
atalokat, meg is maradnak ná-
luk. Ugyanakkor azt is ki kell 
emelni, hogy muszáj ezt meg-
próbálni, mert nincs más ki-
út, ezért fiatalokat is alkalma-
zunk. Az építő szakmunkás-
ok szét vannak szóródva az or-
szág más megyéiben és kül-
földön, mivel ott többet keres-
nek, mert több a munka. Ezzel 
szemben Hargita megyében je-
lenleg alig van építkezés” – ma-
gyarázta Vigh.

Nagyon könnyen feladják

Az egyik csíkszeredai cég ács 
és kőműves csoportokat keres 
székelyföldi építkezési mun-
kálatokra, az állásokra jelent-
kezők száma azonban nagyon 
alacsony – tudtuk meg a cég 
illetékesétől. Mint mondta, a 
két munkakörre az elmúlt hé-
ten 4–5 személy jelentkezett, 
azt azonban egyelőre nem tud-
ják, ebből hányan jelennek meg 
majd az interjúkon is, ugyan-
is erre csak a hirdetés lejárta 
után kerül sor. „A másik prob-
léma az, hogy a szakemberek 
jórészt már alkalmazva van-
nak. Mi munkára keresünk em-
bereket, így betanítási lehető-
ség nincs, kimondottan szak-
emberekre van szükségünk, 
akik önállóan, csapatban tud-
nak dolgozni” – emelte ki a cég 
munkatársa.

A csíkszeredai Park Hotel 
vendéglőjébe szakácsot, segéd-

szakácsot, pincért és takarí-
tónőt is alkalmaznának, de ja-
nuár óta nem találnak megfele-
lő, kitartó munkaerőt – tudtuk 
meg a vendéglátó egység illeté-
kesétől. „Felhívnak az érdeklő-
dők, néhányan eljönnek interjú-
ra, és páran meg is próbálják, 
de könnyen feladják. Számok-
ban ez úgy néz ki, hogy húszan 
felhívnak, abból öten eljönnek 
interjúra, és ebből egyetlen sze-
mély áll munkába egy rövid ide-
ig, aztán mindent kezdünk elöl-
ről. Nincs szakképzett mun-
kaerő, és egyre csak romlik a 
helyzet. Főszakácsot eddig is 
nehéz volt találni, de most már 
segédszakácsot is nehéz, to-
vábbá szakképzett pincérből is 
nagy hiány van. Szívesen beta-
nítjuk a fiatalokat is, de az a baj, 
hogy ők nagyon könnyen felad-
ják, nem kitartóak”– hangsú-
lyozta a Park Hotel illetékese.
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Számos szakmában 670 szabad munkahelyet 

hirdetnek a különböző cégek Hargita megyé-

ben, a munkaadók többsége azonban nem tud-

ja betölteni meghirdetett állásait, mert nem talál 

szakembert. A problémára a fiatalok képzése je-

lenthetne megoldást.

A fiatalokat a cégek betanítják, de sok esetben azok mégsem vállalnak munkát hosszú távra

Szakemberhiány a Székelyföldön

Kormányzati górcső alatt a magánnyugdíj
Elemzés készül a nyugdíjbizto-
sítási rendszer második pillé-
rének kezeléséről. A kormány 
azt ígéri, hogy az eredményeket 
nyilvánosságra hozzák.

Nem szűnik meg a nyugdíj-
biztosítási rendszer második 
pillére – jelentette ki határozot-
tan Mihai Tudose miniszterel-
nök a szociálliberális kormány-
koalíció ülése után. Bejelentet-
te ugyanakkor, hogy elemzést 
kért Lia Olguța Vasilescu mun-
kaügyi minisztertől az alap-
ba befolyt összegek kezelésé-
ről, érintve azt, hogy mi törté-
nik a befolyó pénzekkel, illet-
ve mennyibe kerül ezeknek az 
összegeknek a kezelése. Meg-
jegyezte, az eredményt nyilvá-
nosságra hozzák.

Tudose azt követően szólalt 
meg a témában, hogy Lia Olguţa 
Vasilescu munkaügyi minisz-
ter vasárnap este a România Tv 
műsorában arról beszélt, hogy 
adatokat kért a Pénzügyi Fel-
ügyelettől (ASF) a nyugdíjbizto-
sítás második pilléréről, hogy 

lássa, a nyugdíjak kiszámítá-
sa hasonló lesz-e az államihoz. 
Leszögezte, nincs szó államo-
sításról vagy megszüntetésről.

„Adatokat kértem az ASF-től 
a második pillérről. Nem aka-
rok senkit sem megijeszteni, 
sem államosításról, sem meg-
szüntetésről nincs szó. Csak 
szeretnénk tudni, milyen kép-
lettel számolnak, és szeret-
nénk összehasonlítani, hogy 
a hozzájárulások milyen vi-
szonyban vannak az azonos 
összegű állami hozzájárulá-
sokkal, hogy lássuk, a kiszámí-
tott nyugdíj azonos lesz-e az-
zal, amit az állam ajánl” – rész-
letezte a szaktárcavezető. Kö-
zölte ugyanakkor, ő maga arra 
számít, hogy a magánbiztosítók 
által nyújtott nyugdíjak nagyob-
bak lesznek.

„Mivel az elkövetkező idő-
szakban nyugdíjba mennek 
azok, akik ehhez a pillérhez is 
hozzájárultak, látni akarjuk, mi 
a különbség. Miután ugyanaz-
zal az összeggel járulnak hoz-

zá az első és a második pillér-
hez, látni akarjuk, hogy a nyug-
díj is legalább egyenlő lesz. Ter-
mészetesen, mivel magánkéz-
ben van, arra számítunk, hogy 
nagyobb lesz az összeg” – fo-
galmazta meg a munkaügyi mi-

niszter, aki szintén azt ígérte, 
hogy amint a rendelkezésükre 
állnak a kért adatok, azokról a 
nyilvánosságot is tájékoztatják.

Mint ismeretes, a kormány 
tagjai azt követően kezdték el 
vehemensen cáfolni a magán-

nyugdíjak államosítására irá-
nyuló szándékot, hogy Ionuț 
Mișa pénzügyminiszter, miu-
tán a parlamenti bizottság iga-
zolta mandátumát, közölte: fel-
számolják a nyugdíjbiztosítás 
második pillérét. Az eddig befi-
zetett összegeket a hozzájáru-
lók visszakapják, és lehetősé-
gük lesz azt az állami nyugdíj-
alapba befizetni vagy átutalni a 
harmadik pillérbe, vagyis a fa-
kultatív magánnyugdíjalapba. A 
későbbiekben a kormányfő cá-
folta ezt, Mișa pedig újságírói 
kérdésre azt mondta, félreért-
hette a hozzá intézett kérdést, 
és leszögezte, nem áll szándé-
kában hasonló intézkedést fo-
ganatosítani. Korábban a leg-
nagyobb összegeket kezelő NN 
biztosító arról tájékoztatta ügy-
feleit, hogy az akkor még Sorin 
Grindeanu által vezetett kor-
mány megszűntetné a második 
pillért, a befolyt összegeket pe-
dig állami kezelésbe adná.

BÁLINT ESZTER

Új nyugdíjtörvény készül

Megszűntetné a nyugdíjak közötti egyenlőtlenségeket Lia 
Olguţa Vasilescu munkaügyi miniszter – azt ígéri, már október 
elsejéig elő is rukkol az erről szóló törvénytervezettel. Abból in-
dult ki nem normális, hogy a különleges nyugdíjak haszonélvezői 
a negyvenszeresét kapják „egy rendes nyugdíjnak”. A tárcaveze-
tő igazolta az Országos Statisztikai Intézet (INS) által közzétett 
adatokat, amelyek szerint a 100 ezer különleges nyugdíj összege 
megegyezik 4 millió nyugdíjjal.
De beszélt arról is, hogy a nyugdíjak összege nagyban múlik 
azon, hogy ki mikor ment nyugdíjba, éppen ezért részletesen át 
akarják nézni az adatbázist, hogy lássák, mikor hogyan számol-
ták ki a nyugdíjpont értékét. „Nem lehetséges, hogy egyesek, 
akik 15 éven át fizették a hozzájárulást, ugyanakkora nyugdíjt 
kapjanak, mint az, aki egyetlen lejt sem fizetett be. Ahol igazság-
talanság merül fel, azt orvosolni kell” – szögezte le a munkaügyi 
miniszter, aki egyúttal közölte, csökkentené a nyugdíjkorha-
tárt azon édesanyák esetében, akik több mint három gyermeket 
szültek, ezzel is serkentve a gyermekvállalási kedvet.
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