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Ritkaság a szakképzett munkaerő
Évről évre fokozódik a munkaerőhiány Hargita megyében

ISZLAI KATALIN

A z utóbbi években folyamato-
san csökkent a munkanél-
küliségi arány Hargita me-

gyében: 2017-ben még 4,83 százalék 
volt, majd 2018-ban 4,23 százalékra 
mérséklődött, tavaly év végén pedig 
már 3,81 százalékra csökkent. Noha 
ez első ránézésre kedvező adatnak 
tűnhet, a munkanélküliek iskolá-
zottsági szintjének megvizsgálása 
után hamar kiderül, hogy valójában 
egyre súlyosbodó problémát jelent a 
munkaadóknak szakképzett alkal-
mazottakat találni.

Ritka a képzett munkaerő

A Hargita Megyei Munkaerő-elhe-
lyező Ügynökség adatai szerint ta-
valy év végén 5146 munkanélkülit 
tartottak nyilván a megyében, kö-
zülük 2311 volt nő. A legtöbben szé-
kelyudvarhelyiek (360), majd Gyer-
gyószentmiklós (322), Csíkszereda 
(313), Maroshévíz (250) és Etéd (259) 
következnek a sorban. Ezzel szem-
ben a legkevesebb munkanélkülit 
Borszéken (10), Csíkrákoson (11), 
Székelyvarságon (14), Tusnádfür-
dőn (14), Gyergyóhollón (14), Csík-
karcfalván (15) és Gyergyótölgyesen 
(15) regisztrálták. Az érintettek kö-
zül a legtöbben, 1570-en már több

mint 27 hónapja munkanélküliek, 
még aggasztóbb adat viszont, hogy 
a több mint 5000 nyilvántartott 
munkanélküli közül mindössze 441 
tudna könnyedén elhelyezkedni. 
A statisztikában az iskolázottsági 
szintjük alapján további részletes 
kimutatást is készítettek a nyilván-
tartott személyekről. Mint ebből 
kiderült, az 5146 munkanélküli 
közül 4010 semmilyen, elemi (1–4. 
osztály), általános iskolai (5–8. osz-
tály) vagy szakiskolai végzettséggel 
rendelkezik, és mindössze 945-en 
végeztek elméleti középiskolákban, 
illetve 191-en rendelkeznek felső-
fokú (egyetemi) végzettséggel. Az 
első kategóriában említett 4010 sze-
mély közül ráadásul mindössze 186 
számít könnyen alkalmazhatónak, 
86 közepesen, 1099 nehezen, 2639 
pedig nagyon nehezen állhatna 
munkába. A legtöbb nyilvántartott 
munkanélküli egyébként 40–49 év 
közötti a megyében (1280), majd 
őket követik a 30–39 évesek (1151), a 
25 év alattiak (970), az 50–55 évesek 
(723), a több mint 55 évesek (681) és 
a 25–29 évesek (341).

Nincs kit alkalmazni

Ahogy az adatok is mutatják, egyre 
nehezebb képzett munkaerőt talál-
ni a megyében – erősítette meg Jánó 
Edit, a megyei munkaerő-elhelyező 
és szakképző ügynökség osztályve-

zetője. Mint mondta, az egyre csök-
kenő munkanélküliségi arány azt 
tükrözi, hogy a képzettséggel ren-
delkezők nagy része munkába állt, 
és szinte csak olyanok maradtak, 
akik nagyon nehezen tudnának el-
helyezkedni a munkaerőpiacon. Az 
5146 személy közül az osztályvezető 
elmondása szerint 1269 semmilyen 
végzettséggel nem rendelkezik, 
és 1228-nak legtöbb négy osztálya 
van, tehát közel felük alapismere-
teket sem birtokol, így munkát sem 
igen kapnak. A következő kategória 
már szerencsésebb helyzetben van, 

ugyanis a nagyfokú munkaerőhi-
ány miatt a nyolc osztályt végzette-
ket már gyakran alkalmazzák pél-
dául segédmunkásként. Jánó Edit 
arra is rámutatott, hogy az 5146 sze-
mély közül mindössze 1275 fi zetett 
munkanélküli, tehát csak ennyien 
számítanak potenciális munkaerő-
nek (a fennmaradó 3871 személy 
évek óta munkanélküli, és többsé-
gük semmilyen végzettséggel nem 
rendelkezik vagy sohasem dolgo-
zott). Az osztályvezető szerint ez 
azért is jelent nagy problémát, mert 
az ügynökség által tavaly év végén 

1380 Hargita megyei munkaadó 
megkérdezésével végzett felmérés 
szerint a cégeknek 3678 alkalma-
zottra lenne szükségük a következő 
6–12 hónapban. Ez közel háromszo-
rosa a rendelkezésre álló 1275 aktív 
munkakeresőnek.

Magára hagyott munkagép. 
A szakképzett munkaerő hiánya 
egyre nagyobb gondot okoz 
Hargita megyében
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Gyergyószék

H E G Y I  Z S U Z S Á N N A

Összesen 922, sampont, szappant,
fogkefét és mosóport tartalmazó 

csomagot osztanak ki Gyergyószent-
miklóson az elkövetkező napokban 
a higiénia népszerűsítése céljából 
–mon dta Kertész László, a polgár-
mesteri hivatal sajtóreferense. A cso-
magokat a 2008-ból származó 784-es
számú kormányrendelet értelmében,

az Európai Unió intervenciós tartalék-
alapjából kapják a jogosultak, vagyis 
a szociális segélyben és a családi pót-
lékban részesülők. A segélyeket hétfőn 
kezdték el kiosztani a régi kórház épü-
letében, a Kórház utca 1. szám alatt. 
A jogosultak egyszerre több dobozt is 
elvehettek, hiszen minden családtag-
nak jár egy-egy csomag. A kiosztás az 
elkövetkező napokban is folytatódik 
12 és 14 óra között, a segélyeket sze-
mélyazonossági igazolvány felmuta-
tásával vehetik át az érintettek. A rend 

fenntartásáért a Gyergyószentmiklósi 
Helyi Rendőrség munkatársai felel-
nek. A Gyergyószentmiklósi Szociális 
Igazgatóság értesítése szerint 
várhatóan tartós élelmisze-
rek is érkeznek hamarosan. 
A részletekről időben értesí-
teni fogják az erre jogosul-
takat. Legutóbb 2016-ban 
érkezett élelmiszercsomag 
az Európai Unió intervenciós 
tartalékalapjából – emlékeztetett a saj-
tóreferens.

922 uniós segélycsomagot osztanak ki
• Elkezdték kiosztani az Európai Unió intervenciós
tartalékalapjából finanszírozott higiéniai segélycsoma-
gokat Gyergyószentmiklóson. A szociális segélyben és
a családi pótlékban részesülők kapnak ilyen juttatást.

• Egyre nehezebb szakképzett alkalmazottakat találni
Hargita megyében. A munkaerő-elhelyező ügynökség
friss adatai szerint a munkanélküliek száma folyama-
tosan csökken, 2019 végén 5146 személyt tartottak
nyilván. A problémát az jelenti, hogy közel felük csak
az elemi osztályokat végezte el vagy semmilyen vég-
zettsége nincs. A több mint 5000 személy közül ráadá-
sul mindössze 1276 fizetett munkanélküli, tehát csak
ennyien számítanak potenciális munkaerőnek, miköz-
ben a munkaadóknak több mint 3600 alkalmazottra
lenne szükségük.

Tegnap kezdték el a segélycsomagok 
kiosztását. A következő napokban is 
folytatódik a kézbesítés
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