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H I R D E T É S

SZÁMOS OKA VAN ANNAK, HOGY NÁLUNK KEVESEN DOLGOZNAK OTTHONRÓL, PEDIG A SZAKÉRTŐ SZERINT SOK ELŐNNYEL JÁR

Romániában nincs hagyománya a távmunkának
Romániában az uniós átlag-
nál sokkal alacsonyabb az 
otthonról dolgozók aránya, 
a lapunk által megszólalta-
tott szakértő szerint ennek 
a hátterében az áll, hogy 
nálunk nincs hagyománya a 
távmunkának, a munkaadó-
nak és a munkavállalónak 
sincs rutinja benne, így a 
hozzáállásuk a világjárvány 
idején is sokkal konzerva-
tívabb volt. Nálunk ugyan-
akkor még mindig sokan a 
távmunka hátrányait látják, 
holott számos előnye is van, 
többek között az, hogy időt 
lehet megspórolni azzal, ha 
az alkalmazottnak nem kell 
beutaznia a munkahelyére.

 » BÍRÓ BLANKA

R omániában az egyik leg-
alacsonyabb az otthonról 
dolgozók aránya – derül 

ki az Európai Unió statisztikai 
hivatala, az Eurostat által minap 
nyilvánosságra hozott adatso-
rokból. A koronavírus-világjár-
vány terjedésének megfékezése 
érdekében bevezetett korlátozá-
sok miatt rendkívülinek számító 
tavalyi évet górcső alá vevő sta-
tisztika szerint az Európai Unió 
területén élő 15 és 64 év közötti 
munkavállalók 12,3 százaléka 
dolgozott 2020-ban rendszere-
sen távmunkában. Az otthonról 
dolgozók aránya Bulgáriában 
(1,2 százalék), Romániában (2,5 
százalék), Horvátországban (3,1 
százalék) és Magyarországon 
(3,6 százalék) volt a legalacso-
nyabb. Eközben Finnországban 
a legmagasabb a rendszeresen 
otthonról dolgozók aránya, 25,1 
százalék, majd Luxemburg (23,1 
százalék) és Írország (21,5 száza-
lék) következik.

A statisztikából ugyanakkor 
arra is fény derül, hogy az ott-

honról dolgozó nők aránya ma-
gasabb a férfi akénál, 13,2 száza-
lék, szemben a 11,5 százalékkal. 
Életkor szerinti lebontásban a 15 
és 24 év közötti munkavállalók 
mindössze 6,3 százaléka dolgo-
zott távmunkában tavaly, a 25 
és 49 év közöttiek körében 13 
százalék, az 50 és 64 év közötti-
eknél pedig 12,4 százalék volt ez 
az arány.

Az Eurostat közleménye arra 
is ráirányítja a fi gyelmet, hogy 
az elmúlt egy évtizedben uniós 
viszonylatban konstans módon 
5 százalék körül mozgott a huza-
mos ideig távmunkában dolgo-
zók aránya. A járvány kitörése, 
vagyis 2020 előtt a szabadfoglal-
kozásúak körében jelentősen ma-
gasabb volt az otthonról dolgozók 
aránya, mint az alkalmazottak-
nál, tavaly azonban csökkent ez 
a különbség. Az alkalmazottak 
esetében a 2019-ben jegyzett 3,2 
százalékról 10,8 százalékra, a sza-
badfoglalkozásúak esetében pe-
dig 19,4 százalékról 22 százalékra 
nőtt a távmunkavállalók aránya.

A számokat nézve nem 
olyan rossz a helyzet
„Romániában az alkalmazottak 
60 százaléka dolgozik a szolgál-
tatások terén, míg 40 százalék az 
iparban és a kereskedelemben, 

innen megközelítve a 2,5 száza-
lékos arány nagyon alacsonynak 
tűnik. De alaposabban megvizs-
gálva kiderül, hogy azokban az 
ágazatokban, ahol ez megvaló-
sulhatott, tulajdonképpen min-
den negyedik-ötödik ember táv-
munkában dolgozott” – értékelte 
a statisztikai adatokat a Krónika 
megkeresésére Rácz Béla Gergely 
közgazdász, a kolozsvári Babeș–
Bolyai Tudományegyetem Köz-
gazdaság- és Gazdálkodástudo-
mányi Karának adjunktusa.

Rámutatott: a számokat lebont-
va kiderül, hogy a szolgáltatások 
közül nagyon magas arányt tesz-
nek ki a különböző közszolgálta-
tások, melyeket az állami intéz-
mények bocsátanak a lakosság 
rendelkezésére, az állami intéz-
ményekben pedig tipikusan nem 
működött a távmunka. Szintén 
idetartozik a vendéglátóipar, ahol 
nehezen megvalósítható a táv-
munka, a járvány alatt ugyanak-
kor az ágazatban dolgozók több-
sége kényszerszabadságon volt, 
vagy elveszítette az állását. Ebben 
a 60 százalékban van továbbá 
a mezőgazdaság is, ahol ugyan 
kevesen dolgoznak, de szintén ki-
zárt a távmunka.

Az oktatás területén a pandé-
mia alatt megvalósult a távmun-
ka, ám a közgazdász szerint a 

pedagógusok valószínűleg nem 
szerepelnek az Eurostat által kö-
zölt 2,5 százalékban, hiszen ők 
már eleve többen vannak, mint 
2,5 százalék.

„Valójában a romániai alkalma-
zottak mindössze 10–15 százaléka 
dolgozik olyan területen, ahol 
meg is valósulhat a távmunka, 
például a számítástechnika terén, 
innen nézve pedig azok közül, 
akik tényleg dolgozhatnak táv-
munkában, minden negyedik–
ötödik alkalmazott ezt is teszi” – 
véli Rácz Béla Gergely.

A közgazdász ugyanakkor arra 
is kitért, hogy a BBTE készített a 
témában egy nem reprezentatív 
felmérést, a vállalkozók visszajel-
zéseiből pedig az derült ki, hogy 
a távmunka számos hátrányát 
megtapasztalták, és várják, hogy 
az alkalmazottaik visszakerülje-
nek az irodákba. Azt kifogásol-
ták, hogy távmunkában nehe-
zebben ellenőrizhető, lassúbb 
a munkafolyamat, és a munka-
társak között nem elég hatékony 
a csapatmunka. „Valószínűleg 
a romániai vállalatok ebben a 
tekintetben konzervatívabbak, 
mint a nyugat-európaiak, ahol a 
távmunkának már korábban ki-
alakult egyfajta kultúrája, tehát 
a lemaradásnak kulturális-szo-
ciológiai okai lehetnek” – összeg-

zett a közgazdász, hangsúlyozva 
Romániában nagymértékben a 
járványhelyzet kényszerítette ki a 
távmunkát. 

A home offi  ce-nak 
megvannak az előnyei
Rácz Béla Gergely úgy véli, a 
távmunkát több összefüggésben 
lehet vizsgálni, de általános gaz-
dasági és közgazdasági vonat-
kozásban vitathatatlan előnyei 
vannak. Mint a közgazdász la-
punknak kifejtette, az emberek 
sok időt töltenek azzal, hogy be-
utaznak a munkahelyükre, majd 
onnan haza, ez különösen a for-
galmas nagyvárosokra jellemző. 
A távmunka előnye, hogy ezt az 
időt nem fecsérlik el, tölthetik 
munkával, ami a társadalomban, 
a gazdaságban értéket teremt, de 
tölthetik a családjukkal, a gyere-
keikkel, ezáltal a gyerekeik lesz-
nek fejlettebbek, értelmesebbek, 
szociálisabbak, amiből később 
szintén pénzben kifejezhető hasz-
na lehet a társadalomnak. „Ha 
az emberek időt nyernek, annak 
gazdasági értelemben többletér-
téke van, pozitív nemzetgazdasá-
gi hatás származik belőle” – húz-
ta alá a közgazdász.

Arra is kitért, hogy számtalan 
olyan tevékenység van, amely 
eddig is könnyedén működhetett 
volna online, ez csak azért nem 
történt meg, mert „nem voltak 
hozzá eszközeink vagy rutinunk”. 
„A digitális eszközök működé-
sével és működtetésével kapcso-
latos megszerzett új tudásnak 
társadalmi értéke van, így amikor 
már nem kell az online térben 
maradni, akkor is érdemes a tevé-
kenységek egy részét ott tartani, 
mert hatékonyabb” – fogalmazta 
meg Rácz Béla Gergely. Példaként 
az egyetemi intézeti gyűléseket 
hozta fel, amelyeket egyszerű-
en le lehet bonyolítani online, 
hiszen nincs jelentősége a sze-
mélyes jelenlétnek. „Az oktatást 
nem lehet sokáig jól csinálni on-
line, de vannak olyan tevékenysé-
gek, amelyeket akkor is érdemes 
online folytatni, amikor már nem 
muszáj” – összegezte a szakértő.

Nem ördögtől való a távmunka. Ha az emberek időt nyernek, annak gazdasági értelemben is többletértéke van
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