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Dolgozó lenne, munka nincs
Nő a munkanélküliek száma, az állásajánlatoké pedig visszaesett
• Míg korábban a szak-
emberhiány jelentett 
problémát a munka-
adóknak, mára a koro-
navírus-világjárvány 
következtében fordult 
a kocka: növekedett 
a munkanélküliek és 
ezáltal az alkalmazható 
szakemberek száma, de 
csökkent a munkahely-
kínálat, így nem tudnak 
elhelyezkedni.

ISZLAI KATALIN

A z év elején még arról számol-
tunk be, hogy folyamatosan 
csökkent a munkanélküli-

ségi arány Hargita megyében: 2017-
ben még 4,83 százalék volt, majd 
2018-ban 4,23 százalékra mérsék-
lődött, tavaly év végén pedig már 
3,81 százalékra csökkent. Ez azért 
jelentett problémát, mivel a mun-

kanélküliek zöme alacsony 
szintű vagy semmilyen vég-
zettséggel nem rendelkezett, 
ezáltal egyre nehezebb volt 
szakképzett alkalmazot-
takat találni a megyében. 
Mára megfordult a trend: a 

rendelkezésre álló potenci-
ális munkavállalók száma nőtt, az 
állásajánlatoké viszont jelentősen 
visszaesett – tudtuk meg Tiberiu 
Pănescutól, a Hargita Megyei Mun-
kaerő-elhelyező és Szakképző Ügy-
nökség vezérigazgatójától.

Alig léteznek ajánlatok

A munkanélküliségi arány a múlt 
év végi 3,81 százalékról 3,89 száza-
lékra nőtt június végére, ami egye-
lőre azért nem számottevő, mivel 
a vállalkozások zöme élt az állami 
bértámogatással igényelhető kény-
szerszabadságok lehetőségével. 
Júliustól azonban nagyobb növeke-
dés várható a vezérigazgató szerint, 
részben a nagyszámú elbocsátások, 

részben a végzős diákok miatt, akik 
a hónap végéig jelentkezhetnek az 
ügynökségnél. Ezáltal összességé-
ben várhatóan több százzal nő majd 
ebben a hónapban a munkanélkü-
liek száma, hiszen csak Székelyud-
varhely két nagy textilipari vállal-
kozása 550 alkalmazottjának bontja 
fel a munkaszerződését. Az eddigi 
növekedés inkább azért ad okot 
aggodalomra, mert a korábbiakkal 
ellentétben ezúttal zömében képzett 
személyek váltak munkanélkülivé. 
Májusban például az 5063 munka-
nélküli közül 4053 semmilyen vég-
zettséggel nem rendelkezett, vagy 
elemi (1–4. osztály), általános isko-
lai (5–8. osztály), illetve szakiskolai 
végzettsége volt, és 765-en végeztek 
középiskolákban, illetve 181-en ren-
delkeztek felsőfokú (egyetemi) vég-
zettséggel (posztlíceumot emellett 
64-en végeztek). Ezzel szemben jú-
nius végén 5244 munkanélkülit tar-
tottak nyilván a megyében, közülük 
4060 semmilyen vagy alacsonyabb 
szintű végzettséggel rendelkezett, a 
középiskolát végzett munkanélküli-
ek száma viszont 911-re emelkedett, 

a felsőfokú (egyetemi) végzettséggel 
rendelkezőké pedig 206-ra (poszt-
líceum 49). Látható tehát, hogy az 
utóbbi időszakban főként a koráb-
ban dolgozó, képzett személyek 
vesztették el munkahelyüket, és 
újra elhelyezkedniük sem lesz egy-
szerű, mivel kevés a munkalehető-
ség. „Most is az alacsonyan képzett, 
fi zetetlen munkanélküliek vannak 
többségben, de valamelyest csök-
kent a számuk, ezzel szemben a 
fi zetett munkanélkülieké, akik ko-
rábban dolgoztak, de elveszítették a 
munkájukat a járványhelyzet miatt, 
65 százalékkal növekedett március 
óta. A másik gond az, hogy nagyon 
kevesen keresnek alkalmazottakat, 
jelenleg a megyében mindössze 
151 álláslehetőséget hirdetnek az 
ügynökségen keresztül, miközben 
más évek hasonló időszakában ez a 
szám legkevesebb 600–700 szokott 
lenni” – sorolta a vezérigazgató.

Fokozódhat a probléma

Hozzátette: ez azt jelenti, hogy ne-
gyedére csökkent a kínálat, ami-
hez az is hozzájárul, hogy sok 
munkaadó tartózkodik attól, hogy 
idegeneket engedjen be a munkakö-
zösségbe, mivel tartanak a fertőzés-
veszélytől. „Elég, ha egy alkalmazott 
megfertőződik, és átadja másoknak, 
mivel ilyen esetben, ha csak rövid 
időre is, de fel kell függeszteni a te-
vékenységet az adott egységben, ami 
hatalmas kiesést jelent. Mindennek 
következtében a következő hóna-
pokban várhatóan tovább nő majd a 
munkanélküliség, az állás ajánlatok 
száma pedig még inkább csökkenni 
fog” – vetített előre Pănescu. Zárás-
ként arra is kitért, hogy főként az 

építő- és fafeldolgozó iparba keresnek 
jelenleg is munkaerőt, a kereskede-
lemben és a vendéglátásban viszont 
jelentősen visszaesett az ajánlatok 
száma. Segítségképpen az ügynök-
ségnél képzéseket indítanak augusz-
tusban a munkanélküliek számára, 
de egyelőre csak olyanokat, amelyek 
kisebb csoportban is kivitelezhetők a 
járványhelyzet miatt, ilyenek például 
a pénztáros vagy a román- és angol-
nyelv-képzések.

Nagyon kevesen keresnek 
alkalmazottakat. Hargita 
megyében mindössze 151 
álláslehetőséget hirdetnek
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Országos szinten is fordult a kocka
Idén januárban 4,99 millió aktív alkalmazott volt Romániában, miközben a 
nyugdíjasok száma 4,95 millióra rúgott. Februárban tovább nőtt az alkalma-
zottak száma, a nyugdíjasoké viszont 4,94 millióra csökkent. Ez volt az az 
időszak, amikor az üzleti szféra képviselői még folyamatosan munkaerőhiány-
ra panaszkodtak. Aztán a következő hónapban jött a koronavírus-járvány és 
az azzal karöltve érkező gazdasági válság, ami miatt ezreket bocsátottak el és 
százezreket küldtek kényszerszabadságra. A Zf.ro gazdasági és pénzügyi por-
tál elemzése szerint egyébként még márciusban is több alkalmazott volt, mint 
nyugdíjas, áprilisban viszont megfordult a trend.  Ekkor már alig 4,908 millió 
aktív munkavállaló volt, 67 700-zal kevesebb, mint egy hónappal korábban, 
miközben a nyugdíjasok száma elérte a 4,944 milliót. (Bálint Eszter)

Jóváhagyták, 
de így sem biztos
A Székelyudvarhelyért Párt 
kizárólag helyi pártként kérel-
mezte bejegyzését, nem kíván 
részt venni sem a megyei, sem 
az országos választásokon – 

szögezte le Gálfi Árpád, Szé-
kelyudvarhely polgármestere, 
reagálva azokra az állítások-
ra, hogy az általa alapított 
párt (amelynek bejegyzését 
szerdán hagyta jóvá a buka-
resti bíróság) veszélyeztetné 
az erdélyi magyarság orszá-
gos képviseletét. Tegnapi 
lapszámunkban írtuk meg, 
hogy Koszta Attila beadvá-
nyát elutasította és ezzel jó-
váhagyta a bukaresti bíróság 
a Székelyudvarhelyért Párt 
létrehozását. A pártalapítást 
Gálfi Árpád kezdeményezte, 
mivel a hatályos választási tör-
vény érelmében a helyhatósági 
választásokon kizárólag csak 
pártok állíthatnak önkor-
mányzati képviselői jelölt-
listát. Székelyudvarhely pol-
gármestere (aki a szeptember 
27-ére kitűzött helyhatósági 
választásokon független 
polgármesterjelöltként 
méretkezik meg) korábban 
kifejtette lapunknak, fontos, 
hogy ne olyan személyek 
kerüljenek az önkormányzati 
testületbe, akiket „központi 
vagy egyéb személyes érde-
kek mentén jelölnek a város 
élére döntéshozónak”, hanem 
akik ténylegesen a városért 
dolgoznának. Az viszont egye-
lőre kérdéses, hogy sikerül-e 
időben bejegyezni a pártot: a 
szerdai bírósági döntés még 
nem jogerős, tehát lehet felleb-
bezni. (Kovács Eszter)
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