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Ismét akut munkaerőhiánnyal 
szembesül a romániai gaz-
daság, a munkáltatók emiatt 
egyre nagyobb mértékben 
szorulnak EU-n kívüli, ázsiai, 
afrikai munkavállalókra. Egy 
friss felmérés szerint a hazai 
lakosság húsz százaléka ter-
vezi, hogy külföldön vállaljon 
munkát.

 » ROSTÁS SZABOLCS

T öbb ágazatban is a külföldi 
dolgozókkal próbálják pótolni 
a romániai munkaerőpiacon 

keletkezett hiányt a munkáltatók. 
A munkaerődefi cit kifejezetten az 
építő- és vendéglátóipart, valamint 
a mezőgazdaságot sújtja, a szál-
lodaiparban például masszívan 
alkalmazzák az afrikai és ázsiai 
munkaerőt. Călin Ile, a romániai 
szállodaszövetség elnöke elmond-
ta, a vendáglátóiparban egyre ke-
vésbé tudják hazai dolgozókkal 
pótolni az űrt, és alternatíva híján 
külföldieket foglalkoztatnak. „Az 
ágazat munkáltatói erőfeszítéseket 
tesznek annak érdekében, hogy 
lehetőségeikhez mérten emeljék a 
béreket, és vonzóvá tegyék az itteni 
munkahelyeket, például a külföl-
dön dolgozó román állampolgárok 
számára. A legtöbben azonban in-
kább Nyugat-Európában vállalnak 
munkát, sokkal több fi zetésért, 
ezért a munkaerőhiányt elsősorban 
az EU-n kívüli országokból tudjuk 
pótolni, Bangladesből, Srí Lan-
káról, Vietnámból alkalmazunk” 
– nyilatkozta Ile, aki szerint a bu-
karesti kormánynak adómentessé 
kellene tennie a minimálbért a ven-
déglátóiparban dolgozók esetében, 
és legalizálnia kellene a borravalót. 
A munkáltatók egyébként üdvözöl-
ték, hogy a munkaügyi miniszté-

TÍZ ROMÁNIAI KÖZÜL KETTŐ KÜLFÖLDÖN VÁLLALNA MUNKÁT – SZÁMOS ÁGAZATBAN ÁZSIAI, AFRIKAI DOLGOZÓKKAL PÓTOLJÁK AZ ŰRT 

Kivándorol a munkaerő, jönnek a nepáliak

Ma már egyáltalán nem ritka látvány az ázsiai vendégmunkás Romániában

 » A hazai 
munkáltatók 
üdvözölték, hogy 
a munkaügyi mi-
nisztérium nem-
rég 25 ezerről öt-
venezerre emelte 
az Európai Unión 
kívülről alkal-
mazható éves 
munkavállalói 
kvótát.

rium nemrég 25 ezerről ötvenezerre 
emelte az Európai Unión kívülről 
alkalmazható éves munkavállalói 
kvótát; Románia évről évre emelte a 
keretszámot: 2017-ben ötezer, 2018-
ban tízezer, 2019-ben húszezer, EU-n 
kívülről érkezett új vendégmunkást 
fogadott be.

A gazdaság újraindulásával a mu-
kaerődefi cit mértéke immár kezdi 
megközelíteni a koronavírus-járványt 
megelőző időszak szintjét, márpedig 
a PricewaterhouseCoopers tanulmá-
nya szerint 2019-ben a jelenség az 
ország összterméke (GDP) 3,7 százalé-
kának megfelelő, mintegy 7 milliárd 
eurós veszteséget okozott a romániai 
kereskedelmi társaságoknak. Elem-
zők szerint emiatt fennáll a kocká-
zata, hogy számos cég fi zetésképte-
lenné válik a szerződésben vállalt 
kötelezettségek be nem tartása miatt 
kiszabott bírságok következtében.

A munkaerőhiány szinte vala-
mennyi ágazatban kifejti negatív 
hatását, többek között az oktatás-
ra is. Mivel számos szakterületen 
egyre kevesebb az oktató, az or-
szág egyik legszínvonalasabb fel-

sőoktatási intézményének számító 
temesvári Műszaki Egyetemre a 
versenyszférából csábítanak el ta-
nítani szakembereket, mindenek-
előtt számítástechnikai területről. 
Florin Dragan rektor nyilatkozata 
szerint a legtöbb külsőst az auto-
matizálás és számítógép, az építé-
szet és a mechanika szakokon fog-
lalkoztatnak, amelyekre az elmúlt 
években száz személyt alkalmaztak 
a térségben működő társaságoktól. 
A heti laboratóriumi foglalkozáso-
kat, szakgyakorlatokat tartó szak-
emberek az oktatói tevékenységen 
túlmenően új lehetőségeket is meg-
nyitnak az egyetemi hallgatók előtt, 
akiket nem egy esetben munkahely-
hez juttattak a cégüknél. Romániá-
ban 2020 januárjában volt történel-
mi mélyponton a munkanélküliségi 
ráta, akkor 333 412 állástalant be-
csült (3,6 százalék) a statisztikai 
intézet, tavaly év végén számuk 
elérte a 467 695-öt (5,2 százalék), 
majd idén januárban 490 ezer fölé 
(5,9 százalék) emelkedett, azóta fo-
lyamatosan csökken. A legutóbbi 
adatok szerint júniusban 0,3 szá-

zalékponttal, 5,2 százalékra csök-
kent a munkanélküliség az előző 
hónaphoz mérten; a 15 és 74 évesek 
körében az állástalanok számát 
425 ezerre becsülte a statisztikai 
intézet, ami 24 ezer fős csökkenést 
jelent az előző hónapban jegyzett 
449 ezer munkanélkülihez mérten.

Egyébként egy friss felmérés sze-
rint tíz romániai közül kettő külföl-
dön vállalna munkát, illetve gyer-
mekeit más európai uniós országba 
küldené tanulni. Az Avangarde 
közvélemény-kutató intézet múlt 
héten készült telefonos felmérése 
szerint a megkérdezettek 19 száza-
léka válaszolt igennel, 72 százaléka 
pedig nemmel arra a kérdésre, hogy 
„Ön személy szerint tervezi-e, hogy 
elmenjen Romániából egy másik 
európai uniós országba dolgozni a 
következő időszakban?”. A végle-
ges külföldre telepedés szándékát 
fi rtató kérdésre a válaszadók 12 szá-
zaléka válaszolt igennel. A távozási 
szándék mögötti elégedetlenség 
okát kutató kérdésre a lehetséges 
válaszok közül a külföldre készülők 
37 százaléka a romániai alacsony 
béreket jelölte meg, 20 százaléku-
kat a fejlettebb országok életvitele 
vonzza, 13 százalékuk választotta a 
„Romániának nincs jövője” választ, 
6 százalékuk a politikustársadalom, 
3 százalékuk pedig a korrupció mi-
att hagyná el az országot. A távozást 
mérlegelők 21 százaléka nem válasz-
tott a megadott válaszok közül. Az 
országukat elhagyni készülők köré-
ben – bár nem tagja már az Európai 
Uniónak – jelenleg Nagy-Britannia 
a legnépszerűbb úticél 35 száza-
lékkal, amelyet Németország követ 
25, Olaszország 18, Franciaország 
11 és Spanyolország 8 százalékkal. 
Amennyiben az Egyesült Államok 
feloldaná a vízumkötelezettséget a 
román állampolgárokkal szemben, 
a megkérdezettek 9 százaléka venné 
fontolóra, hogy ideiglenesen vagy 
végleg Amerikába költözzön.
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 » KRÓNIKA

Csak a vállalkozói szféra támoga-
tásával növelhető az országos 

minimálbér, ellentétes esetben az in-
tézkedés a munkavállalók ellen for-
dulhat, mert állások megszűnésével 
és elbocsátásokkal járhat – jelentette 
ki a román munkaügyi miniszter a kor-
mányzati illetékeseket is megosztó té-
mában. Csütörtöki sajtótájékoztatóján 
Raluca Turcan elmondta, 2019 volt az 
első év, amikor az országos minimál-
bért jól meghatározott mutatók – ter-
melékenység, infl áció, a nettó átlagbér 
növekedése – alapján számolták ki. 
Emlékeztetett, a szakszervezetekkel és 
a munkaadói szövetségekkel folytatott 
tavalyi tárgyalásain a kormány meg-
próbálta ugyanezeket a mutatókat ala-
pul venni, és ugyanez a szándéka az 
idén szeptemberben kezdődő tárgya-
lásokon is. A miniszter közölte: az év 
végéig hosszú távra szóló törvényter-
vezetet dolgoz ki a – jelenleg 1380 le-

jes – országos minimálbér kiszámítá-
sáról, a vállalkozói szférának ugyanis 
legalább két-három évre előre meg kell 
tudnia tervezni a munkaerő-szükség-
letét és az alkalmazottai bérszintjét.

Arra kérdésre, tudja-e a szavatolni, 
hogy a minimálbér növekedni fog, 
Raluca Turcan kijelentette: az ő fela-
data nem garanciákat adni, hanem 
tárgyalásokat kezdeményezni, ame-
lyeken ismerteti a minimálbér-emelés 
előnyeit és hátrányait. „Fenntartható 
és kiszámítható minimálbér-emelés-
re van szükség, ami lehetővé teszi a 
munkahelyek számának növekedését, 
ugyanakkor tisztességes jövedelmet 
biztosít az alkalmazottaknak” – fo-
galmazott a tárcavezető, hozzátéve: a 
tárca adatai szerint jelenleg 1,6 millió, 
minimálbérrel fi zetett alkalmazott van 
Romániában. Eközben Dan Vîlceanu 
pénzügyminiszter világossá tette, el-
lenzi a minimálbérnek a gazdasági 
miniszter által szorgalmazott adómen-
tessé tételét. „Nehezen tudom elhinni, 

hogy jelen pillanatban be tudnánk 
vezetni ezt az intézkedést. Az állam-
háztartás stabilizálására törekszünk, 
a meglévő költségek fedezésére, már-
pedig ha ezt bevezetnénk, akkor nagy 
problémák keletkeznének a költségve-

tésben” – jelentette ki a pénzügyi tárca 
vezetője. Claudiu Năsui gazdasági mi-
niszter korábban bejelentette, január 
1-től elkezdődik a minimálbér fokoza-
tos adómentessé tétele, az első ágazat 
pedig a vendéglátóipar lehet.

Kormányzati viták a minimálbér emeléséről, adómentesítéséről

 » Amunkaügyi  
miniszter közöl-
te: az év végéig 
hosszú távra 
szóló törvényter-
vezetet dolgoz ki 
a – jelenleg 1380 
lejes – országos 
minimálbér ki-
számításáról.

Agrártámogatásra pályázhatnak a gazdák

Augusztus 27-től november 26-ig kérhetnek európai uniós támogatást az 
Országos Vidékfejlesztési Alapból három különböző pályázatban a fi atal gaz-
dák, társulások és a gyümölcstermesztők – közölte Barabási Antal Szabolcs, 
a mezőgazdasági minisztérium RMDSZ-es államtitkára. Az első pályázat a 
fi atal gazdákat célozza meg, a nekik elkülönített költségvetés 100 millió euró, 
amelyből 30 millió a hegyvidéken élő gazdák számára érhető el. Egy gazda 
mintegy 60–70 ezer eurót igényelhet. A támogatás mértéke függ attól, hogy 
feldolgozásra kéri az összeget vagy a biogazdaság fejlesztésére. A második 
pályázatot a kisgazdaságoknak írja ki a szaktárca, itt a támogatások költség-
vetése 87 millió euró, ebből 26 millió a hegyvidéki gazdaságoknak jár. Egy 
pályázó legfeljebb 15 ezer eurót hívhat le kisgazdáságának fejlesztésére. A 
harmadik pályázatot a beszállítói és a kiszolgálói láncok fejlesztésére írják ki. 
Itt egyaránt jogosultak a pályázásra az egyéni termelők, gazdasági társulá-
sok, civil szervezetek. Egy pályázatban legfeljebb 250 ezer euró hívható le 
például tanulmányok elvégzésére, beruházásokra.




