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Folytatódik a lej lejtmenete
Újabb történelmi csúcsot, 4,7142 
lejes szintet ért el tegnap a 
lej-euró árfolyam, miután 0,13 
százalékot nőtt a hétfői szint-
hez képest – derül ki a Román 
Nemzeti Bank (BNR) által 
közzétett adatokból. Ez már a 
hatodik egymást követő nap, 
amikor a román deviza zuhan az 
egységes európai fizetőeszköz-
höz viszonyítva. Mint ismert, az 
európai fizetőeszköz árfolyama 
egy héttel ezelőtt kezdett ismét 
emelkedni, miután hétfőn még 
0,02 százaléknyit esett, 4,6771 
lejre, rövid időre megfordítva az 
előző napok trendjét. 
Csaknem két hét alatt 0,768 szá-
zalékkal gyengült a lej az euró-
hoz képest. Közben a dollár ár-
folyama is 0,28 százalékot nőtt 
tegnap, és elérte a 4,1491 lejes 
szintet, ez volt az hetedik nap, 
hogy zsinórban emelkedett. 
Az árfolyam szerdán lépte át a 
4,1 lejes szintet, miután előtte 
közel három héten át alatta volt. 
A svájci frank árfolyamát 4,1621 
lejben állapította meg a román 
jegybank, ami szintén emelke-
dést mutat a hétfői 4,1501 lejhez 
mérten. Az arany ára szintén 
nőtt: a hétfői 170,1500 lej után 
kedden 171,2866 lej/grammos 
referencia-árfolyamot adott ki 
a BNR. Klaus Johannis államfő 
szerint a lej-euró árfolyam 
alakulása is azt mutatja, hogy 
„a Szociáldemokrata Párt (PSD) 
rosszul kormányozza az orszá-
got”. Legalábbis az Agerpres 
hírügynökség szerint az elnök 
ezt válaszolta tegnap arra az 
újságírói kérdésre, hogy  aggasz-
tónak tartja-e a román deviza 
gyengülését. 
 
A kkv-k támogatják a bankadót
Négyből tíz kis- vagy közepes 
vállalkozás (kkv) támogatja a 
bankokra kivetett extra adót 
– derül ki a Romániai Kis- és 
Közepes Vállalkozások Országos 
Tanácsa (CNIPMMR) által ké-
szített felmérésből. Mint Florin 
Jianu, a vállalkozói szövetség el-
nöke elmondta, „elég sok kkv-s 
elégedetlen amiatt, hogy „sza-
kadás van a román gazdaság-
ban” a bankok és a vállalatok 
között. „Mindezzel együtt meg-
értették, hogy ez az extra adó 
rájuk is hatással lesz” – emelte 
ki Jianu. A felmérés eredményei 
szerint a megkérdezettek 61,3 
százaléka felelt nemmel, amikor 
arról kérdezték, hogy támogat-
ja-e a bankadót, míg 38,7 szá-
zalék igennel válaszolt. „Sokat 
tévedtek a bankszektorban, és 
akkor most mindannyian szen-
vedünk ettől az adótól” – érté-
kelt a kkv-szövetség elnöke. Az 
idézett felmérés online készült a 
2018. január 10–17. közötti idő-
szakban, 387 vállalkozó adott 
választ a kérdésekre.

NŐNEK A MUNKAVÁLLALÓI ELVÁRÁSOK, SOK ÁLLÁSTALANT MINIMÁLBÉRREL ALKALMAZNAK

Keresik, de nehezen találnak munkaerőt
Hiába az egyre nagyobb mun-
kaerőhiány, sok munkáltató to-
vábbra sem ajánl minimálbérnél 
többet. Közben a munkaerő-el-
helyező ügynökségek próbálják 
felkutatni a potenciális munka-
erőt, de a képzések iránt nem 
mutatkozik túl nagy érdeklődés.

 »  BÍRÓ BLANKA

Egyetlen munkaszerződést sem 
kötöttek a december végén Sep-
siszentgyörgyön és Kovásznán 

megszervezett állásbörzék nyomán, 
pedig nemcsak háromszéki, hanem 
Brassó megyei cégek is érdeklődtek 
– osztotta meg tapasztalatait tegna-
pi sepsiszentgyörgyi sajtótájékoz-
tatóján  Kelemen Tibor, a Kovászna 
megyei munkaerő-elhelyező ügy-
nökség igazgatója. Mint részletezte, 
bár mind a két városban megjelent 
a börzén legalább száz munka-
nélküli, egyetlen alkalmazást sem 
véglegesítettek. Az intézményvezető 
ugyanakkor arra is ráirányította a 
fi gyelmet, hogy bár továbbra is nagy 
a munkaerőhiány, a munkaadók 
mégsem ajánlanak több pénzt, ál-
talában minimálbért kínálnak a 
börzén jelentkezőknek, így a bére-
zés nem hat ösztönzően. Ráadásul 
általában szakképzetlenként alkal-
maznának még abban az esetben 
is, ha az állás betöltéséhez szükség 
van szakértelemre. Kelemen Tibor 
sokatmondó adatnak tartja, hogy 
az ügynökségen keresztül az elmúlt 
évben alkalmazott munkanélküliek 
40 százalékát szakképzetlenként, 
minimálbérrel vették fel. Másrészt a 
munkavállalók is egyre nagyobb el-
várásokat fogalmaznak meg, vannak 
ágazatok, például a készruhagyártás, 
amitől ódzkodnak, holott a nadrág-
gyárak hetente tucatnyi munkahe-
lyet hirdetnek. Ezzel párhuzamosan 
a külföldi munkalehetőség iránt 
is csökkent az érdeklődés, tavaly 
mindössze száz háromszékit vet-
tek nyilvántartásba, akik az EURES 
európai foglalkoztatási szolgálaton 
keresztül vállaltak volna munkát, a 
többségük mezőgazdasági munkára 
jelentkezett, és közülük is mindösz-
sze haton kötöttek szerződést. Ez a 
lehetőség bonyolultabb, általában 
az állásinterjút a déli megyékben 
tartják, ahol ezer jelentkező is van, 
de biztosított, törvényes munkaválla-
lói státust szavatol – avatott be a rész-
letekbe a szakember.

Felderítő akció
A munkaerő-elhelyező ügynökség 
közben minden követ megmozgat, 
hogy újabb potenciális munkaválla-
lókat azonosítson be. Részt vesznek 
például a Humánerőforrás Opera-
tív Program (POCU) keretén belül 
megvalósuló INTESPO-projektben, 
s ennek keretében megpróbálják 
felkutatni a 25 évnél fi atalabb mun-
kanélkülieket, akik a munkaügyi 
nyilvántartásokban sem szerepel-
nek. Mint az igazgató elmondta, ne-
hézkesen indul a program, hiszen 
az országosan 213 millió lejes fi nan-
szírozású programból minden me-
gyének gépkocsit is kell vásárolnia, 
hogy eljussanak vidékre, és házról 
házra járva kutassák fel a munka-
nélkülieket, azonban akadozik a 
közbeszerzés. Kovászna megyében 
a népesség-nyilvántartó hivatal, a 
tanfelügyelőség, és a polgármes-
teri hivatalok adatbázisát össze-
vetve, mintegy 4000 ilyen fi atalt 
azonosítottak, most megpróbálják 
megkeresni, nyilvántartásba ven-
ni őket. Eddig Gelencén jártak, a 
nagyközségben 77 meghívót küld-
tek ki az érintetteknek, ám közülük 
csak öt jelent meg a találkozón, és 
kiderült, hárman időközben már 
találtak munkát. A többség viszont 
külföldön dolgozik vagy kéreget. A 
program még három évig tart, így 
abban bíznak, sikerül mind a 4000 
beazonosított fi atallal felvenni a 
kapcsolatot, és egy részüket be is 
tudják vonni a munkaerőpiacra. Ez 
amúgy azt jelenti, hogy naponta 6-7 
személyt kellene nyilvántartásba 
venniük, ezt az ütemet azonban 
egyelőre nem sikerül tartani. Ne-

hézséget okoz, hogy az irataikat is 
be kell gyűjteni – ezt úgy próbálják 
áthidalni, hogy már a helyszínre 
visznek iratmásolót és szkennert. 
Azzal próbálják ösztönözni a fi a-
talokat, hogy a fi zetés mellett még 
megkaphatják az egyszeri támoga-
tásként megítélt ezerlejes foglal-
koztatási szubvenciót is.  Különben 
a munkaerő-elhelyező ügynökség 
nyilvántartásában jelenleg 723 
munkanélküli fi atal szerepel, kö-
zülük 700 nehezen vagy nagyon 
nehezen alkalmazható elsősor-
ban azért, mert még a nyolc osz-
tályt sem végezték el.

Az inasképzés iránt 
sincs érdeklődés
Az inasképzés keretében lehetne 
tapasztalatot szerezni, hogy ké-
sőbb esély nyíljon szakmabeliként 
nagyobb fi zetésért elhelyezkedni, a 
lehetőség iránt nemigen mutatko-
zik érdeklődés. Mint Kelemen Tibor 
kiemelte, gond van a mentalitással, 
a hozzáállással, nemcsak a fi ata-
lok, de a szüleik is úgy érzik, hogy 
lealacsonyító ez a képzésforma, „az 
ő gyerekük többre képes, többet 
érdemel”. Ezért a többség inkább 
elméleti iskolákban tanul, ezál-
tal viszont nem szerez képesítést, 
szakértelmet, és végül nehezebben 
talál jól fi zetett munkát. Kovászna 
megyében például tavaly öt szerző-
dést kötöttek az építkezésben inas-
képzésre, ám közülük csak ketten 
fejezték be a tanulmányaikat. Idén 
több ágazatban is próbálkoznak, 
egy sepsiszentgyörgyi pékség al-
kalmazott két inast, és felvették a 
kapcsolatot a nagybaconi közbir-
tokossággal abban bízva, hogy az 
állattenyésztésben, fakitermelésben, 
növénytermesztésben is sikerül ina-
sokat foglalkoztatni. A bibarcfalvi 
borvíztöltő öt inas alkalmazására kö-
tött szerződést, ők szalagmunkát vé-
geznek, és tanulnak. Kelemen Tibor 
szerint az inasképzés jó lehetőség a 
szakképzetleneknek, hogy elsajá-
títsanak egy mesterséget, és közben 
fi zetést is kapnak érte. Ugyanakkor 
azok a vállalkozások, melyek ina-
sokat alkalmaznak, kérhetik a 2250 
lejes foglalkoztatási támogatást, te-
hát gyakorlatilag az állam pénzén 
jutnak munkaerőhöz.

 » Bár továbbra 
is nagy a munka-
erőhiány, a mun-
kaadók mégsem 
ajánlanak több 
pénzt, általában 
minimálbért kí-
nálnak a börzén 
jelentkezőknek, 
így a bérezés 
nem hat ösztön-
zően. Ráadásul 
általában szak-
képzetlenként 
alkalmaznának, 
még abban az 
esetben is, ha az 
állás betöltésé-
hez szükség van 
szakértelemre.

 1 euró       4,7142
1 dollár      4,1491
 1 svájci frank 4,1621
1 font sterling 5,3592
100 forint 1,4830

Valutaváltó

Román nyelvű kommunikációra tanítják a munkanélkülieket

Országos szinten új felnőttképző tanfolyamokat indítanak: román nyelvű kommunikációra és 
számolni tanítják a munkanélkülieket. Mint Kelemen Tibor, a Kovászna megyei munkaerő-elhe-
lyező ügynökség igazgatója rámutatott, ezt nem a magyarok lakta megyékre találták ki, hanem 
országosan, hiszen a román anyanyelvűeknek is gondot jelent, hogy nem tudnak megfelelően 
kommunikálni. A képzés programja ugyan egységes, viszont a szakember szerint az oktatónak 
lesz lehetősége, hogy a magyar anyanyelvűek számára azt a tudásukhoz, és az  igényeikhez iga-

zítsa. Hangsúlyozta, sokat jelent egy állásinterjún, hogy a munkavállaló el tudja mondani, melyek 
a képességei, és meg tudja fogalmazni az elvárásait. Példaként említette, hogy Bölön községben 
megüresedett a postás állás, és bár a környékről 200 munkanélkülit mozgósítottak, egy sem 
került, aki alkalmasnak bizonyult volna, vagy vállalta volna a munkát, ami bár megerőltető, de 
viszonylag jól meg is fi zetik. A posta pedig még azt is elfogadta volna, hogy nyolc osztályt végzett 
személyt alkalmaz, de így sem akadt megfelelő jelentkező.

Kettőn áll a vásár. A legutóbbi Kovászna megyei börzék nyomán egyetlen jelentkezőt sem alkalmaztak
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