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Ahogy jöttek, úgy mentek
Sokan hazatértek a járványhelyzet alatt, majd ismét külföldön vállaltak munkát

ISZLAI KATALIN

B orúlátó elemzést hozott nyil-
vánosságra a napokban a 
The Economist brit hetilap 

Délkelet-Európa népességszámá-
nak alakulásával kapcsolatosan. 
Megállapításaik szerint a kiván-
dorlás és a termékenység alacsony 
szintje drasztikus népességfogyást 
fog eredményezni 2050-ig a balkáni 
államokban, így Romániában is.

Zsugorodó népesség

Mint a The Economist rámutatott, 
a térségben rendelkezésre álló de-
mográfi ai adatok sok esetben hiá-
nyosak és félrevezetők lehetnek, de 

ettől eltekintve kirajzolódott 
egy tiszta kép, amely minden 
érintett országra érvényes: a 
jelentős kivándorlás és a szü-
letések alacsony száma mi-
att zsugorodik a lakosságuk. 

Kifejtették, hogy míg régeb-
ben akár hat gyereket is vállaltak a 
nők, ma már kevesen nevelnek egy-
nél többet. Ennek egyik oka, hogy a 
nők attól tartanak, elveszítik mun-
kahelyüket, ha többször is teherbe 
esnek. Az alacsony termékenységi 
arányszám továbbá még súlyosabb 

problémát jelent annak fényében, 
hogy a balkáni államokba kevés 
vendégmunkás érkezik. Példaként 
említik, hogy Olaszországban vagy 
Spanyolországban is kevés gyereket 
vállalnak, de eközben tömegesen 
vonzzák a bevándorlókat, így van, 
kivel „pótolni” a hiányt.

Ahonnan inkább távoznak

Ezzel szemben Romániából, Bulgá-
riából, Szerbiából és a többi balkáni 
országból inkább távoznak a lako-
sok, és mivel főként fi atalok hagyják 
el ezeket az országokat, a fejlődés 
sem lehetséges. Szerbiát például 
évente 50 ezer személy hagyja el, 
és közülük átlagosan mindössze 10 
ezren térnek vissza, így megtörtén-
het, hogy jövőre már több nyugdíjas 
fog élni az országban, mint ahány 
munkaképes személy. A vizsgált 
országok közül Moldovában jósol-
ták a legmagasabb népességcsök-
kenést (45%), majd Bulgária és 
Bosznia-Hercegovina jön a sorban, 
ezeket pedig Románia követi 31 szá-
zalékkal, ami azt jelenti, hogy az 
ország 2050-re várhatóan elveszíti 
lakosságának harmadát az 1990-es 
értékhez képest. Az elemzésben jó 
példákat, fejlődő városokat is ki-
emeltek a vizsgált térségből, példá-
ul Kolozsvárt vagy Tiranát (Albánia 

fővárosa), de mint hangsúlyozták, 
ezek csak kivételek, összességében 
elkeserítő a helyzet.

Közbeszólt a világjárvány

A hazai jelentős kivándorlás már 
régóta beszédtéma az országban, és 
korábban is számos kutatás muta-
tott rá a probléma súlyosságára. Az 
Európai Bizottság (EB) Romániáról 
készített idei jelentése szerint 2018-
ban a más tagállamban élő, aktív 
korú (azaz 20–64 év közötti) közös-
ségek közül a legnagyobb a román 
volt: 2,52 millió aktív korú román 
állampolgár élt saját hazájának ha-
tárain kívül az EU-ban. Idén aztán 
a koronavírus-világjárvány miatt 
bevezetett korlátozások, a lezárt 
határok és a nagyfokú bizonytalan-
ság a külföldi munkavállalásra is 
rányomta bélyegét, és noha sokan 
hazatértek, ez az állapot nem tartott 
sokáig. Az eJobs állásközvetítő por-
tál szerint júliusban 23 ezer jelent-
kezést nyújtottak be külföldi mun-
kára a hazai munkavállalók, ami 
kevesebb ugyan a korábbi év hason-
ló időszakában jegyzett értéknél, de 
így is jól tükrözi a távoli munkavál-
lalás iránti igényt. A legtöbben Né-
metországban, Hollandiában és az 
Egyesült Királyságban vállalnának 
munkát, de népszerű Spanyolor-
szág, Franciaország, Olaszország és 
Magyarország is. Azt, hogy a világ-
járvány pontosan milyen mértékben 
befolyásolta a ki- és bevándorlást, 
egyelőre korai lenne megmondani, 
de az eddigi tapasztalatok, tenden-
ciák alapján a szakemberek már al-
kottak egy előzetes képet a témáról 
– mutatott rá megkeresésünkre Hor-
váth István szociológus, a kolozs-
vári Kisebbségkutató Intézet igaz-

gatója. Mint részletezte, a becslések 
szerint 2,8 és 3,8 millió közé tehető 
a hazai kivándorlók száma, akiket 
három csoportra lehet osztani.

Három kategória

Az elsőbe azok tartoznak, akik már 
nagyon rég elhagyták az országot 
és stabil helyzetet alakítottak ki a 
különböző célországokban. Tehát 
rendelkeznek lakással, a hosszas 
tartózkodás és munkavállalás révén 
szükség esetén munkanélküli-se-
gélyre számíthatnak, részesei az 
egészségügyi rendszernek. A má-
sodik réteghez tartozók számára az 
elsőbe való bekerülés a cél, de még 
nem tartanak ott. Azokról van szó, 
akik hosszú távú kinntartózkodást 
terveznek, de még csak néhány hó-
napja mentek el, ezáltal egyelőre 
nem járultak hozzá olyan mérték-
ben a társadalom- és egészségbiz-
tosítási rendszerekhez, hogy bizo-
nyos jogosultságokat szerezzenek, 
juttatásokra legyenek jogosultak. A 
harmadik réteg a rövidebb kinntar-
tózkodásokra berendezkedett, úgy-
nevezett idénymunkásokra vonat-
kozik, akik évente akár 10 hónapot 
is külföldön tölthetnek, de különbö-
ző helyszíneken, tehát nem céljuk 
a kitelepedés, csak az időszakos 
munkavállalás. A járvány kitörését 
követően az idénymunkában érde-
keltek szinte azonnal visszatértek 
Romániába, mivel nem volt átlátha-
tó a helyzetük. Ennek a rétegnek a 
képviselői két-három hónapig itthon 
tartózkodtak, de amint ismét szük-
ség lett a munkájukra, visszatértek 
a különböző célországokba. A máso-
dik réteg képviselői szintén hazatér-
tek egy idő után, mivel nem érezték 
elég stabil helyzetben magukat ah-

hoz, hogy külföldön maradjanak. 
Példaként egyik ismerőse esetét 
említette, aki az Egyesült Királyság-
ban dolgozott három-négy hónapja, 
de a munkaadója a tudomására ad-
ta, hogy csak minden második nap 
tudna munkát biztosítani számára, 
és ezt sem biztos, hogy hosszú távon 
tartani tudja. Ekkor rájött, hogy az 
albérletre szinte a teljes keresete rá-
menne, és nem fogja megérni, ezért 
inkább hazajött.

Sokan visszatértek Nyugatra

„Nagyon sok hasonló helyzetben 
lévő külföldi munkavállaló tért ha-
za, és feltételezzük, hogy közülük 
nem mindenki ment vissza, vagy 
aki igen, az inkább idénymunkás-
ként vállalt munkát. Érdekes, hogy 
a járványhelyzet ellenére ez a fajta 
mobilitási hálózat újjáépült, még 
a legszigorúbb lezárás alatt is. Az 
első kategóriából nagyon nevesen 
jöttek haza, és csak olyan esetek-
ben, ha családi vagy egyéb prob-
lémájuk akadt, amit csak szemé-
lyesen lehetett megoldani. A másik 
két csoport képviselői egy ideig 
itthon tartózkodtak, becslések 
szerint a számuk elérheti az egy-
milliót, tehát a hazai kivándorlók 
mintegy negyede itthon töltötte el 
a járvány kirobbanását követő idő-
szakot. Nagy részük azonban ha-
mar vissza is tért külföldre, főként 
idénymunkásként, tehát látványos 
átrendeződés nem történt” – húzta 
alá a szociológus.

Továbbra is népszerű a külföldi 
munkavállalás. A járványhelyzet 
és a korlátozások sem tudták 
megállítani a kivándorlást

▴  K O R Á B B I  F E L V É T E L :
     B E L I C Z A Y  L Á S Z L Ó
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Francia munkaszer dés és egészségbiztosítás.
Csapatonként egy autó szükséges!

Fizetettszállás,az Ön országában isérvényesszociálisjárulékok.
ATEAMPRO csapata 2002ótastabilan jelen van afranciaés román

piacon egyaránt. 
További információk Hargita 00 40 7 39 84 69 09 

FELVÉTEL a francia irodáknálVÉTEL a francia irodák
3 Hidegburkoló Kezdés: 09/03 BORDEAUX
2 Küls homlokzatszigetel Kezdés: 09/02 GRENOBLE
2 Fe Kezdés: 09/21 FELS SAVOYA
2 Fém homlokzatburkoló Kezdés: 09/21 NANTES
2 Fém homlokzatburkoló Kezdés: 09/07 NANTES
2 Fest (küls ) Kezdés: 09/07 LOIRE – ATLANTIQUE
2 Melegburkoló Kezdés: Azonnali FELS SAVOYA
2 Hidegburkoló Kezdés: Azonnali NANCY
2 Vízvezeték szer Kezdés: Azonnali ANGERS
2 K omlokzatszigetel Kezdés: 10/05 ANGERS
1 Fakitermel Kezdés: 09/14 ISERE
2 Gipszkarton szerel Kezdés: Azonnal STRASBOURG
2 Fe Kezdés: 09/07 STRASBOURG
8 K omlokzatszigetel Kezdés: 09/14 BRETAGNE
2 Asztalos segéd Kezdés: 10/01 ISERE

• Továbbra is problémát jelent a nagyfokú kivándor-
lás Romániában, egy friss kutatás szerint 2050-re 31 
százalékkal fog csökkenni az ország népessége 1990-
hez képest. A koronavírus-járvány rövid ideig javított 
egy keveset a helyzeten, mivel sokan hazatértek a 
bizonytalanság miatt, de ez nem tartott sokáig, egyre 
többen választják ismét a külföldi munkát.




