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H I R D E T É S

A 250 LEJES MUNKANÉLKÜLI-SEGÉLY MAJDNEM TÍZSZER KEVESEBBET ÉR, MINT HÚSZ ÉVVEL EZELŐTT

Elértéktelenedett a frissen végzettek juttatása
Majdnem húsz éve változat-
lan a munkanélküli-segély 
összegének megállapítá-
sához használt szociális 
referenciamutató értéke, így 
drasztikusan lecsökkent a 
segély reálértéke az elmúlt 
két évtized alatt. Részben ez 
az oka annak is, hogy egyre 
kevésbé éri meg a tanul-
mányaikat frissen befejező 
végzősöknek igényelni a 
munkanélküli-segélyt – még 
arra az átmeneti időszakra 
sem, amíg elhelyezkednek a 
munkaerőpiacon.

 » SZÉCHELY ISTVÁN

A kárcsak az előző években, 
a frissen végzett fi atalok 
tanulmányaik befejezésé-

től számítva 60 napig munkanél-
küli-segélyt igényelhetnek. Az 
egyetemek esetében változó ez 
az időpont, a középiskolát vég-
zettek június 4-től igényelhetik a 
segélyt, azaz még egy hetük ma-
radt a 60 napos határidő végéig, 
a szakiskolát végzettek pedig 
később fejezték be a tanévet, így 
nekik még maradt idejük a kére-
lem benyújtására. 

Miért ilyen kevesen?
A több ezer végzős közül azon-
ban hétfőig mindössze 230-an 

folyamodtak munkanélküli-se-
gélyért például Hargita megyé-
ben. Ennek nyilván az is az okai 
közt van, hogy a középiskolát 
végzők egy része továbbtanul, 
így nem kaphatnak segélyt, egy 
részük pedig munkát talált már, 
de ami miatt a legkevésbé sem 
vonzó a végzősök számára a 
munkanélküli-segély, az a jutta-
tás értéke. Ők ugyanis havonta 
250 lejt kaphatnak, azaz a szoci-

ális referenciamutató értékének 
a felét – tudtuk meg Jánó Edittől, 
a Hargita Megyei Munkaerő-el-
helyező Ügynökség osztályve-
zetőjétől. Elmondta: a szociális 
referenciamutatót szabályozó 
törvény 2002-ben jelent meg, és 
azóta nem változott a mutató ér-
téke, így a segély reálértéke azóta 
jelentősen lecsökkent. Ezt talán 
a nettó átlagbér alakulásával 
lehet érzékeltetni leginkább: a 

statisztikai hivatal adatai szerint 
az országos nettó átlagbér értéke 
400 lej körül járt 2002-ben, átszá-
molva az erős lej (RON) értékére, 
2021 tavaszán ez az összeg vi-
szont már megközelítette a 3500 
lejt – a minimálbér esetében még 
nagyobb a növekedés a 2002-es 
értékhez képest. A 250 lejes mun-
kanélküli-segély tehát majdnem 
tízszer kevesebbet ér, mint nagy-
jából húsz évvel ezelőtt.

Évek óta egyre kevesebben
A juttatás elértéktelenedésével 
párhuzamosan lecsökkent az 
igénylők száma is Hargita me-
gyében. Tíz éve még az ezret is 
elérte a munkanélküli-segélyért 
folyamodó végzősök száma a me-
gyében, jelezte Jánó Edit, de azt 
is megjegyezte, hogy a csökkenő 
tendenciának nemcsak a reálér-
ték-csökkenés az oka, hanem az 
is, hogy most nagyobb a munka-
helykínálat, mint akkor. A végzős 
fi atalok egy része azonnal el tud 
helyezkedni a munkaerőpiacon, 
a szakiskolások közül például so-
kan már tanulmányaik befejezése 
előtt ajánlatot kapnak attól a cég-
től, ahol a szakmai gyakorlatot 
végezték. A legkiszolgáltatottabb 
helyzetben azok az elméleti lí-
ceumot végzett fi atalok vannak, 
akik nem tanulnak tovább, ne-
kik ugyanis nincs szakmájuk. A 
munkanélküli-segély feltétele, 
hogy az igénylőknek átképzési 
tanfolyamon is részt kell venni-
ük, ha ezt az ügynökségnél in-
dokoltnak látják, illetve el kell 
fogadniuk a munkaerő-elhelyező 
által számukra felajánlott állást, 
különben elveszítik a segélyt. A 
gimnáziumot végzett diákoknak 
– szakmai tanulmányok híján – 
például egy segédmunkási állást 
is el kell fogadniuk – magyarázta 
az intézmény képviselője. Egyéb-
ként – mint mondta – a segélyt 
igénylő friss végzősök között jel-
lemzően az elméleti középiskolát 
végzettek vannak a legtöbben.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

A romániai gazdasági elemzők 
idén 5,8 százalékos gazdasá-

gi növekedéssel és 6,2 százalékos 
GDP-arányos költségvetési hiány-
nyal számol, prognózisuk szerint 
az euró romániai bevezetése 2030-
ban várható. A CFA Románia egye-
sület havonta készít felmérést a 
pénzügyi elemzők körében Romá-
nia gazdaságának egy évre szóló 
távlatairól, 2020 áprilisától pedig 
a koronavírus-járvány gazdasági 
hatásaira is rákérdez.

A befektetési szakértőket tömö-
rítő tegnapi közleménye szerint a 
legfrissebb felmérésükben meg-
keresett elemzők 77 százaléka úgy 
vélte, hogy a pandémia okozta 
válság 2022-ig elhúzódik, az ál-
lamadósság pedig egy év múlva 
eléri a GDP 52 százalékát. A vá-
laszadók átlagban 4,11 százalékos 

infl ációval számolnak 12 hónap 
múlva, 74 százalékuk szerint a 
pénzromlás felgyorsul a követke-
ző egy évben.

 A megkérdezett elemzők 93 
százaléka szerint a lej gyengülni 
fog az euróval szemben a jelenle-
gi értékéhez képest a következő 12 
hónapban, a szakértők fél év múl-
va átlagban 4,9741 lejes, egy év 
múlva 5,0261 lejes euróárfolyam-
mal számolnak.

 A felmérés szerint ugyanakkor 
júniusban az előző hónaphoz ké-
pest nőtt, és a történelmi csúcshoz 
közeli 76,2 ponton áll a 0-tól 100-ig 
terjedő skálán a román gazdaság-
gal szembeni bizalom indexe. A 
mutatónak két összetevője van, az 
egyik a jelenlegi gazdasági hely-
zetet tükrözi, míg a másik a kö-
vetkező 12 hónapra vonatkozó ki-
látásokat. A CFA Románia szerint 
mindkét összetevő növekedett.

Tovább romlik a lej
 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Tavaly 15,4 százalékkal csök-
kent a mezőgazdasági terme-

lés az előző évhez képest – derül 
ki az Országos Statisztikai Intézet 
(INS) által tegnap nyilvánosságra 
hozott adatsorokból. A növényter-
mesztésben 21,5 százalékos, az ál-
lattenyésztésben és a mezőgazda-
sági szolgáltatások terén egyaránt 

1,2 százalékos csökkenést jegyez-
tek. Jelenlegi árakkal számolva a 
mezőgazdasági kibocsátás 2020-
ban elérte 81,4 milliárd lejt, ebből 
a növénytermesztés 58,2 milliárd 
lejjel, az állattenyésztés 26,7 milli-
árd lejjel részesedett. A mezőgaz-
dasági szolgáltatások értéke 1,8 
milliárd lej volt.

A statisztikai intézet közlemé-
nye ugyanakkor arra is ráirányítja 

a fi gyelmet, hogy a mezőgazdasá-
gi kibocsátás szerkezete jelen-
tősen módosult tavaly az előző 
évhez képest. A növénytermesz-
tés részaránya 64,9 százalékos 
volt, 5,1 százalékponttal kisebb, 
mint 2019-ben; az állattenyésztés 
részaránya 4,9 százalékponttal, 
32,9 százalékra nőtt, a szolgálta-
tások részaránya pedig 2,2 száza-
lékos volt.

Visszaesett a mezőgazdasági termelés
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Elbillent a mérleg nyelve. A kötelezettségek szigorúak, a segély reálértéke viszont egyre kisebb

Elemzők szerint 2030-ig várni kell a román euróra




