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 » „A változásnak az emberek 
fejében kell elindulnia. Ha több 
fi zetést akarnak, akkor a munka-
vállalók úgy kell hogy dolgozza-
nak, ahogyan Németországban 
dolgoznak, a vállalkozóknak 
pedig profi  menedzserként kell 
gondolkodniuk.”

Számos oka van a romániai munka-
erőhiánynak, de ezek többsége szak-
tudással és megfelelő hozzáállással 
orvosolható – állítják a Krónika által 
megkérdezett gazdasági szakemberek. 
Véleményük abban is megegyezik, 
hogy a munkaerődefi citen csak rövid 
távon enyhít a vendégmunkások 
„importja”.

 » MAKKAY JÓZSEF

G azdasági szakemberek körében egyön-
tetű vélemény rajzolódik ki az országot 
sújtó munkaerőhiány okaival, illetve 

az egyre több cég életét megkeserítő válság 
megoldási lehetőségeivel kapcsolatban. A 
távol-keleti vendégmunkások gyergyóditrói 
alkalmazása nyomán kirobbant botrány tá-
volról sem helyi vagy székelyföldi jelenség, 
ennek okai az ország számos megyéjében 
megtapasztalható valóság. Geréb László, a 
székelyudvarhelyi Rega Régiókutató Egyesü-
let elnöke a Krónikának elmondta: a romániai 
munkaerőhiányt csak átmeneti lehetőségként 
lehet kezelni az ázsiai vendégmunkásokkal. 
Ez a fajta megoldás hosszabb távon több 
problémát okozhat a cégnek, mint amennyi 
haszna lehet belőle. „Az egyetlen kiút, ha a 
hazai cégek minden szempontból igyekeznek 
felzárkózni a nyugat-európai vállalatok szín-
vonalára, ami megoldja a ma tapasztalható 
súlyos munkaerőkrízist is” – magyarázza a 
gazdasági szakember.

Hiányos szaktudás, gyenge cégek
Az Európai Unióhoz való csatlakozás együtt 
járt az uniós alapjogok átültetésével, ame-
lyek közül az egyik a személyek szabad 
áramlása. Geréb szerint leegyszerűsítve ez 
azt jelenti, hogy bármelyik uniós állampol-
gár ott kereshet munkát, ahol azt jobban 
megfi zetik. Mivel Romániában a kétkezi 
munkát sokkal rosszabbul fi zetik meg, mint 
Nyugat-Európában, sok szakképzett vagy 
szakképzetlen munkavállaló külföldön ke-
resi boldogulását. Nyugat-Európában a vál-
lalatok munkaszervezése lehetővé teszi az 
alkalmazottak számára, hogy munkájuk ré-
vén jelentős hozzáadott értéket termeljenek, 
amiért a vállalkozó nagyobb bért tud fi zetni. 
Németországban egy munkás 1500–4000 
euró közötti bért is megkeres.

A nagy fi zetésbeli különbségek okát ma-
gyarázva a szakértő a székelyföldi és a nyu-
gat-európai cégek közötti különbségekről 
beszél. „Egy vállalkozást három szempont 
alapján szoktunk vizsgálni: az eszközellá-
tottság, a humántőke-ellátottság és a mun-
kaszervezés. Ahhoz, hogy egy cég jól mű-
ködjön, és az alkalmazottaknak jó fi zetést 
adjon, ennek a három elvárásnak kell magas 
szinten megfelelnie. Székelyföldi felméré-
seink alapján azt látjuk, hogy pályázatok 
révén az eszközellátottság elég jó, ugyanak-

kor komoly bajok vannak a munkavállalók 
szakmai tudásával – ami visszavezethető a 
romániai oktatási rendszer hiányosságaira 
–, és sok cégben rosszul működik a munka-
szervezés” – magyarázza a közgazdász. Az 
okokat Geréb azzal magyarázza, hogy Nyu-
gat-Európában évszázados hagyományai 
vannak a vállalkozásoknak és a vállalkozói 
kultúrának, míg nálunk alig 30 éve alakultak 
meg az első magáncégek. Akik ezeket meg-
alakították, egy-egy szakterület jó ismerői 
voltak – például jó autószerelők vagy faipari 
mérnökök –, de nem voltak profi  menedzse-
rek. Sok vállalkozás legnagyobb baja a profi  
menedzsment hiánya, ami spirálban okozza 
a többi gondokat.

Úgy kéne dolgozni, 
mint Németországban
A Rega Régiókutató Egyesület több tanul-
mányt és felmérést készített a cégek teljesít-
ményéről. Ezekből fény derül arra is, hogy 
Székelyföldön sok cégben nemcsak a profi  
menedzsment hiányzik, hanem számottevő 
gondok adódnak a munkavállalók munka-
kultúrájával is. Amíg Németországban az 
alkalmazott – néhány perc szünetet leszá-
mítva – ledolgozza a teljes munkaidejét, 
addig a Székelyföldön sok cégnél előfor-
dul a félórás reggeli szünet, utána egyórás 
ebédszünet, és még uzsonnaszünetre is jut 
idő. Ilyen munkavégzés mellett egy alkal-
mazott nyolc órából jó esetben hatot vagy 
kevesebbet dolgozik. Geréb László szerint 
Székelyföldön is nagy különbségek vannak 
a cégek között, hiszen a nyugat-európai tu-
lajdonú vállalatok hatékonyabbak, fejlet-
tebbek és jobban fi zetik alkalmazottaikat, 
mint a helyi tulajdonú cégek. Kiút lehetne 
a nagyobb tőkéjű, nyugat-európai cégek be-
fektetése, de ennek a gyenge infrastruktú-
rán kívül éppenséggel a hiányzó munkaerő 
szab határt. Geréb úgy látja, hogy tőkéből 
ma már Székelyföldön sincs hiány, hiszen 
inkább kínálati piac van már ebből a szem-
pontból is. A vállalkozások nem kell sorba 
álljanak pénzért, hanem a bankok jönnek 
különböző hitelkínálatokkal.

De önmagában a szükséges tőke megléte 
nem orvosolja a felsorolt gondokat. A szak-
ember szerint ehhez erős szakmai mene-
dzseri vezetőséggel kell felzárkózzanak a 
vállalatok, az alkalmazottak részéről pedig 
eredményorientált munkakultúra kialakulá-
sára van szükség. „A változásnak az embe-
rek fejében kell elindulnia. Ha több fi zetést 
akarnak, akkor a munkavállalók úgy kell 
dolgozzanak, mint ahogyan Németország-
ban dolgoznak, a vállalkozóknak pedig profi  

menedzserként kell gondolkodniuk” – ösz-
szegezte Geréb László.

Fontos az utánpótlás-nevelés
Bálint József mérnök 28 éve építőipari vállal-
kozó Sepsiszentgyörgyön. A jelenlegi mun-
kaerőhiány egyik fő okát a kétezres évek 
végén bekövetkezett gazdasági válságban 
látja. Az azt megelőző években Székelyföl-
dön is jelentős gazdasági fellendülést éltek 
át a munkaadók és a munkavállalók egy-
aránt. Cége akkoriban negyven építőipari 
szakmunkást foglalkoztatott, és mindenki 
elégedett volt a keresetével. A folyamatosan 
növekvő béreket és a viszonylagos jólétet 
derékbe törte a gazdasági válság, amit a leg-
több cég megszenvedett. A krízis apropóján 
elszabadultak a bankhitelek kamatlábai, és 

nagyon sok ember arra ébredt, hogy nyu-
gat-európai munkavállalás nélkül képtelen 
megoldani egyre feszítőbb anyagi gondjait. 
Bálint szerint a kétezres évek elején indult 
be a Nyugatra tartó exodus, saját cége alkal-
mazottainak legalább a fele elment. Kiala-
kultak a végletek: a legtöbb cég elveszítette 
a negyvenes éveit taposó, legjobban telje-
sítő szakmunkásait, és maradt az idősebb, 
nyugdíj előtt álló alkalmazottakkal, illetve a 
megfelelő szakképzés híján semmihez sem 
értő fi atalokkal. Az építőiparban dolgozó 
harmincasok és negyvenesek közül időköz-
ben sokan hazatértek, de többségük pár al-
kalmazottból álló kisvállalkozást indított, 
amelynek hatékonysága megkérdőjelezhető, 
nagyobb munkákat nem tudnak elvállalni az 
építőiparban.

Nagy gondnak tartja Bálint József az után-
pótlás hiányát. A romániai tanügyben si-
került annyira lezülleszteni a szakoktatást, 
hogy a jobb tanulók a szó szoros értelmében 
elmenekültek a szakiskolákból. „Ide hosz-
szú éveken át csak a salak ment, akikkel a 
pedagógusoknak nem volt mit kezdeniük, a 
gyerekek többsége nem tanult, így nem tu-
dott, de nem is akart elhelyezkedni” – ma-
gyarázza a háromszéki építész. Bálint szerint 
az utóbbi két-három évben lát javulást: cége 

is része az újonnan beindult duális képzés-
nek, jelenleg egy ácsosztály gyakorlati ok-
tatását vállalja. Azt vallja, a székelyföldi cé-
geknek is a szakmunkásképzés az egyetlen 
esélye, hogy saját nevelésű munkásokhoz 
jusson. Bálint sem hisz a külföldről behozott 
olcsóbb munkaerő „megváltó” hatásában. 
Azt mondja, mindent el kell követni, hogy 
a cég azokat a fi atalokat célozza meg, akik 
szakmát akarnak tanulni. Ha ezeket megfe-
lelően képzi és megfi zeti, akkor kialakul az a 
munkavállalói derékhad, amelyre hosszabb 
távon is lehet számítani.

Bálint szerint kétféle cégvezető van: ame-
lyik családtagként becsüli alkalmazottait, 
illetve amelyik csak a profi tra hajt. Az utóbbi 
kategóriába tartozók még azt sem veszik ész-
re, ha elmegy tíz alkalmazottjuk, akik helyett 
tíz új jön. Aki viszont hosszabb távon gon-
dolkodik, annak lételeme, hogy megfi zes-
se jól teljesítő alkalmazottait. „Csak együtt 
lehet előre haladni: a vállalkozó nem tehet 
semmit alkalmazottak nélkül, a munkavál-
laló pedig egymagában nem boldogul. Meg 
kell találni a cégen belül azt a helyes arányt, 
ami munkaadónak és munkavállalónak egy-
aránt jó. Más út nincs” – magyarázza Bálint, 
akinek meggyőződése, hogy ma már egy jó 
szakmunkás itthon is meg tud élni, nem kell 
Nyugat-Európába kivándorolnia.

Mitől elégedett az alkalmazott?
Keresztúri Zsolt kolozsvári közgazdász, 
bankszakember szerint a munkaerőhiány 
nem székelyföldi vagy erdélyi jelenség, 
hanem az egész országot érinti. Főleg a 
szakképzetlen vagy alacsony képzettségű 
munkaerőt foglalkoztató ágazatokban jelent-
kezik, de az értékesítésben, az IT-szektorban 
és a szolgáltatásokban is erőteljesen érezteti 
hatását. Ugyanakkor az ország különböző 
régióiban nagy különbségek mutatkoznak, 
hiszen nagyvárosokban, ipari vagy kereske-
delmi központokban – például Kolozsváron 
– sokkal több vállalkozás működik, több a 
külföldi befektető, ami több munkahelyet 
és több lehetőséget biztosít a munkavállaló-
nak. Keresztúri szerint a nagyvárosok gazda-
sági környezete eleve nagyobb konkurenciát 
eredményez a munkaadók között, ezért ma-
gasabb fi zetést és plusz juttatásokat kell biz-
tosítsanak, hogy megtartsák a munkaerőt. 
Másrészt ezek a városok egyetemi központok 
is, így elszívják a régiók szürkeállományát, 
ezért a magas szakképzettséggel rendelkező 
munkaerőt kereső cégek is ide fektetnek be. 
Kisvárosokban az emberek kénytelenek a 
helyi szűkebb lehetőségekkel megelégedni, 
ha el akarnak helyezkedni.

A kolozsvári szakember szerint a munka-
erő megtartásához elsősorban versenyképes 
jövedelmet kell biztosítani. „De nemcsak a 
fi zetés mértéke az egyedüli munkaerő-meg-
tartó faktor. Számít a cég hírneve, az alkal-
mazottakkal való bánásmód, a munkaidő 
rugalmassága, az egyéb, béren kívüli jutta-
tások: ételjegyek, konditerembérlet, egész-
ségügyi biztosítás vagy mondjuk bérlet, 
gyümölcskosár” – sorolta Keresztúri. Ezek 
az eszközök főleg a közepes és nagyobb cé-
gekre jellemzők, ahol magas a hozzáadott 
érték, az alkalmazottak szakképzettsége, 
mint például az IT-szektorban vagy a kü-
lönböző szolgáltató cégekben. A szakember 
szerint nagyon fontos munkaerőmegtartó és 
termelékenységnövelő szerepe van a képzé-
seknek is. „Ha az alkalmazott tudja, hogy a 
munkáltató pénzt és energiát fektet a kép-
zésébe, meghatározza az előrelépési lehető-
ségeket, ez nagymértékben hozzájárul a cég 
iránti hűségéhez” – állapította meg Keresz-
túri Zsolt.

Nem a fi zetés az egyedüli munkaerő-megtartó tényező, számít a dolgozóval való bánásmód is

A KÜLFÖLDI VENDÉGMUNKÁSOK BEHOZATALA CSAK RÖVID TÁVÚ MEGOLDÁST JELENT A ROMÁNIAI MUNKÁLTATÓK GONDJAIRA

Jó menedzsment a munkaerőhiány egyik ellenszere
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 » Kétféle cégvezető van: 
amelyik családtagként becsüli 
alkalmazottait, illetve amelyik 
csak a profi tra hajt. Az utóbbi 
kategóriába tartozók még azt 
sem veszik észre, ha elmegy tíz 
alkalmazottjuk, akik helyett tíz új 
jön. Aki viszont hosszabb távon 
gondolkodik, annak lételeme, 
hogy megfi zesse jól teljesítő 
alkalmazottait.




