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Ugyan nyáron megnövekedik 
a kereslet a munkaerő iránt: 
a vendéglátóiparban, az épít-

kezésben, a mezőgazdaságban is 
igény lenne több munkavállalóra, 
ám már nincs merítés, nincs ahon-
nan alkalmazni. A külföldi ajánla-
tok tovább nehezítik a hazai vállal-
kozók helyzetét. A vakációzó fiata-
lok eközben csak félmegoldást je-
lentenek, hiszen alig néhány hétre 
vállalnak munkát, mire betanulnak, 
tovább is állnak, sokuknak csak ar-
ra kell a pénz, hogy elmehessen egy 
vagy több fesztiválra.

Egymástól próbálnak csábítani a cégek

„Nincs merítési lehetőség a mun-
kaerőpiacon, Kovászna megyében 
a múlt hónapban mindössze 300 fi-
zetett munkanélküli volt nyilvántar-
tásban, ennél sokkal nagyobb a ke-
reslet, állandó alkalmazottat is ne-
héz találni, idénymunkást szinte 
lehetetlen” – fejtette ki érdeklődé-
sünkre Kelemen Tibor, a Kovászna 
megyei munkaerő-elhelyező ügy-
nökség igazgatója. Azt mondja, gya-
korlatilag nincsenek elbocsátások, 
a munkaadók jobban megbecsülik 
a jó szakembereket, vagy egymás-
tól próbálják elcsábítani őket. Külföl-
dön is több száz szezonmunkát kí-
nálnak, ez újabb kihívás elé állítja a 
hazai munkaadókat. „Nincs más le-
hetőség, mint megbecsülni, megtar-
tani a jó munkaerőt, azt sem bocsát-
ják el, aki nem áll a helyzet magasla-
tán, megpróbálják tanítani, átnevel-
ni” – mondta Kelemen Tibor.

Jobban megbecsülik a munkaerőt

Minden területen akkora a mun-
kaerőhiány, hogy néhány hónapra 
már nem lehet találni munkaválla-
lókat – erősítette meg Édler András. 
A Kovászna megyei kereskedelmi és 
iparkamara elnöke emlékeztetett, 
néhány évvel ezelőtt még az építke-

zésben, a turizmusban is előfordult, 
hogy időszakosan elbocsátották az 
alkalmazottakat, majd tavasszal, 
amikor beindult a szezon, újra fel-
vették őket. Ma már erre nincs lehe-
tőség, megváltoztak a trendek, a vál-
lalkozók jobban megbecsülik a mun-
kaerőt, arra törekednek, hogy a sze-
zonon kívül is foglalkoztassák alkal-
mazottaikat – például az építőipari 
cégek télen belső munkálatokat vál-
lalnak, vagy ha épp nincs megren-
delés, akkor is folyósítják a fizetést. 
A kamara elnöke szerint, ha akad is 
jelentkező idénymunkára, lecsap-
nak rá, és hosszú távra ajánlanak 
szerződést. „A külföldi néhány hó-
napos ajánlatok nagyon csábítóak, a 
hazai cégvezetők kénytelenek erő-
feszítéseket tenni, hogy itthon tart-
sák a szakembereiket” – szögezte le 
Édler András. Hozzátette, a vállal-

kozóktól érkező visszajelzések sze-
rint, a vakációzó fiatalokra is egyre 
kevésbé lehet számítani, a többség 
inkább pihen, de különben is csak 
néhány hétre vállalnak diákmunkát, 
hogy összegyűjtsék a pénzt a nyara-
lásra, a fesztiválokra.

A vendéglátásban is nehéz

A vendéglátásban nehéz időszak 
a nyári szezon, hiszen amellett, 
hogy megnövekszik a forgalom, még 
az állandó alkalmazottak is kive-
szik a pihenőszabadságot – mu-
tatott rá a tapasztalt nehézségek-
re Kovács István, a Sepsiszentgyör-
gyi Vendéglátóiparosok Szövetségé-
nek (SVESZ) elnöke is. Mint részle-
tezte, napszámot vállalókat egyálta-
lán nem tudnak alkalmazni az ága-
zatban, mert ők általában nem fe-

lelnek meg az elvárásnak. „Ma már 
a minimális szakmai ismeret nél-
kül nem lehet alkalmazni egy pin-
cért. Gyorsak és közvetlenek a visz-
szajelzések, egy elégedetlen vendég 
azonnal megosztja a negatív tapasz-
talatait a világhálón, nem kockáztat-
juk a negatív reklámot” – fogalmazta 
meg a vállalkozó. Hozzátette, vaká-
ciózó fiatalokkal próbálják pótolni a 
munkaerőhiányt, őket is már tavasz-
szal megkeresik, és próbálják beta-
nítani. Azokat a diákokat, akik tény-
leg akarnak dolgozni, a pénzkerese-
ti lehetőség mellett a szakma is ér-
dekli őket, már év közben behívjuk 
hétvégére, tanítjuk őket, így a nyári 
hónapokban már rendelkeznek né-
mi tapasztalattal, és megállják a he-
lyüket.

Bíró Blanka

Teljesen átalakult pár év alatt a romániai munkaerőpiac, jobban megbecsülik a dolgozókat

Idénymunka: igény van, munkás nincs
 Akkora a munkaerőhiány, 

hogy gyakorlatilag nincse-

nek elbocsátások, miköz-

ben a nyári idénymunká-

kat nincs, aki elvégezze.

Bírálva dicséri 
Romániát az IMF
Románia jelentős előrelépéseket 
tett a gazdasági egyensúlytalan-
ságok felszámolása és a gazdasá-
gi növekedés válság utáni helyre-
állítása érdekében – mutat rá je-
lentésében a Nemzetközi Valuta-
alap (IMF). A washingtoni székhe-
lyű pénzintézet illetékesei ugyanak-
kor felhívják a figyelmet arra, hogy 
a gazdasági növekedést az adó-
ügyi enyhítések és a fizetésemelé-
sek pörgették, főként a 2017-es év 
második felétől kezdődően. Ezért 
most elkezdtek megmutatkozni a 
gazdaság túlfűtöttségére utaló je-
lek, ami növeli az inflációt. A doku-
mentum arra is kitér, hogy a romá-
niai pénzügyi rendszert változatla-
nul a bankok dominálják, azon belül 
is öt banknak van vezető szerepe, 
együttesen ugyanis övék a letétek 
mintegy 60 százaléka. A bankok sé-
rülékenységét jelen pillanatban az 
adja, hogy nagyon kitettek az álla-
mi adósságnak, illetve az ingatlan-
piacnak – ezt a kockázatot az IMF 
szerint csak fokozza az Első otthon 
program. Az IMF számításai sze-
rint az állami adósság a bruttó ha-
zai termék (GDP) 36,8 százaléká-
ra rúgott 2017 végén, ami viszony-
lag alacsony szintnek számít a töb-
bi európai uniós állammal össze-
vetve. De egy fejlődő gazdaságú or-
szágban az állami adósság növeke-
dése a jövőben gondokat vethet fel 
– kongatják meg egyúttal a vész-
harangot a washingtoni székhelyű 
pénzintézet elemzői. Meglátásuk 
szerint ugyanis egy 40–15 száza-
lékos GDP-arányos állami adósság 
recessziót okozhat.

Lassan révbe ér  
a vásárhelyi reptér
Az utolsó pár méteren vannak a 
marosvásárhelyi reptéren vég-
zett felújítási és fejlesztési munká-
latok, s ezek átadása június 21-én 
történik meg. Peti András, a rep-
tér igazgatója elmondta, ha számí-
tásaink szerint arra meglesz a légi 
közlekedési hatósági engedély is, 
így fogadni tudják a június 25-re, 
hétfőre betervezett Antalyából ér-
kező charterjáratokat és június 
26-án a dortmundi járatot is.

Együtt a 
mezőgazdaságért
Tíz közép- és kelet-európai or-
szág írt alá nyilatkozatot együtt-
működésükről a mezőgazdasági 
innovációra lehívható uniós pén-
zek arányának növelése érdeké-
ben – jelentette be tegnap a ma-
gyar mezőgazdaságért felelős ál-
lamtitkár Bábolnán.  Feldman 
Zsolt elmondta, a visegrádi né-
gyek, valamint Bulgária, Horvát-
ország, Románia és Szlovénia, va-
lamint a balti országok mezőgaz-
daságának vezetői egyetértettek 
abban, hogy közös stratégiát al-
kotnak a BIOEAST néven elindí-
tott programban való részvétel-
ről. Emlékeztetett: a 2021–27-es 
időszakra tízmilliárd eurót java-
solt agrárélelmiszer és biomasz-
sza alapú gazdasággal összefüg-
gő kutatásfejlesztési és innováci-
ós tevékenységre. 

1 euró       4,6647
1 dollár      3,9701
1 svájci frank 4,0183
1 font sterling 5,2936
100 forint 1,4559

Valutaváltó

Csak beugrott vagy marad? Nagyon nehezen találnak személyzetet idénymunkára a vendéglátósok

Aggasztóan nagy kárt okoz a száraz-
ság a kaszálók és legelők egy részén 
Hargita megyében, és a helyzeten az 
utóbbi napok esőzései sem segítettek. 
Az udvarhelyszéki Kápolnásfaluban 
például 50 százalékos a kár min-
denféle takarmánynövényben azo-
kon a földeken, amelyeket trágyáz-
nak a gazdák. Amelyeket nem ke-
zelnek, azokon gyakorlatilag sem-
mi nem termett – panaszolta el Péter 
Árpád. A kápolnásfalusi gazda har-
minc szarvasmarhát tart, több mint 
tíz hektár földje van, amelyet három-
évente trágyával táplál, de már biztos 
benne, hogy az ott termő takarmány 
nem lesz elég állatai számára.

„Maholnap tevét kell vennünk”

„Kápolnáson a legelők egy része na-
gyon megégett. Semmi nincs rajtuk, 
a marhák mind össze vannak szo-
rulva egy legelőre. Maholnap tevét 

kell vennünk, mert porzik a mező. 
Ha nem lesz egy kis eső, akkor nagy 
bajok lesznek. Ha újholdkor nem lesz 
két-három napos eső, akkor a szá-
razság tovább fog folytatódni” – sorol-
ta aggodalmait a gazda. A településen 
legutóbb tizennyolc, illetve tizenöt 
éve, azaz 2000-ben és 2003-ban volt 
az ideihez hasonló mértékű száraz-
ság és hasonlóan nagy terméskiesés 
– emlékezett vissza. Az állattartók-
nak egyelőre fogalmuk sincs, miként 
tudják átvészelni az évet, hiszen ne-
héz lesz takarmányhoz jutni, mert a 
térségben mindenhol szárazság van, 
Péter Árpád szerint megtörténhet, 
hogy állataik egy részét el kell adni-
uk. „És ahogy minden kárból valaki-
nek haszna van, jönnek majd a kupe-
cek, akik csak aprópénzt ígérnek az 
állatokért, de a gazdáknak nem lesz 
más választásuk, oda kell adják ne-
kik” – vázolta a várható következmé-
nyeket, hozzátéve, hogy ha nem kap-

nak állami kártérítést, a település ál-
lattartói mind csődbe fognak menni.

Kárfelmérő bizottság alakul

„Általánosságban elmondható, hogy 
a gyepterületek és a legelők szenved-
ték meg leginkább a csapadékhiá-
nyos időjárást, sokkal kevesebb ter-
més lesz, mint amennyi várható volt” 
– mondta el érdeklődésünkre Török 
Jenő, a Hargita Megyei Mezőgazda-
sági Igazgatóság vezetője. Mint rész-
letezte, az utóbbi időszak esőzései is 
megkéstek és egyenlőtlen eloszlású-
ak voltak, nem orvosolták kellőkép-
pen a helyzetet. Kárbejelentést több 
településről is kaptak, várják a me-
gyei prefektusi hivatal rendeletét, 
ami alapján a polgármesteri hivata-
lok, a katasztrófavédelem, a megyei 
mezőgazdasági igazgatóság, a me-
gyei mezőgazdasági intervenciós és 
kifizetési ügynökség és a meteoroló-

giai szolgálat képviselőiből összeáll 
majd az a bizottság, amely a helyszí-
nen felméri a károkat.

A bejelentések között van olyan is, 
amely a cukorrépaföldekre vonat-
kozik, ugyanis elsőként azokat ér-
te kár, mintegy tíz százalékukat új-
ra kellett vetni májusban. Őszi bú-
zából csak közepes lesz az idei ter-
més, ugyanis a csapadékhiány mi-
att a vártnál gyengébb a sűrűsödé-
se – sorolta az igazgatóság vezető-
je. Török Jenő emlékeztetett, április 
és május nagyon csapadékhiányos 
volt, a helyzet mintegy három hete 
kezdett enyhülni. A föld nedvesség-
tartalmát illetően Hargita megyében 
jelenleg Gyergyószék van a legrosz-
szabb helyzetben, Székelyudvarhely 
és Székelykeresztúr térségében mér-
sékelten jó a helyzet, Csíkszék pedig 
viszonylag jól áll e tekintetben.

Széchely IStván

A szárazság miatt sok székely gazdának nem lesz mivel etetnie állatait

Fotó: vereS nándor




