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A korábban becsült 1,8 szá-
zalék helyett 1,9 százalékra 

módosította tegnap az Orszá-
gos Statisztikai Intézet (INS) a 
gazdaság második negyedévi 
növekedését. Amint arról beszá-
moltunk, a statisztikai intézet 
szeptember 7-én még azt közöl-
te, hogy a második negyedévben 
1,8 százalékkal bővült a román 
gazdaság az előző három hó-
naphoz képest, 2020 ugyanezen 
időszakához viszonyítva pedig 
a nyers adatok szerint 13 száza-
lékos, a szezonálisan kiigazított 

adatok szerint 13,6 százalékos 
volt a növekedés.

Tegnap azt közölték, hogy a 
2021 második negyedévére be-
csült bruttó hazai termék a sze-
zonálisan kiigazított adatok sze-
rint abszolút értékben kifejezve 
290,489 milliárd lej volt, azaz 
– reálértéken számítva – 1,9 szá-
zalékkal nőtt 2021 első negyed-
évéhez képest, és 14,4 százalék-
kal 2020 második negyedévéhez 
képest. Az INS a korábbi becsült 
adathoz képest 0,9 százalék-
ponttal nagyobb GDP-növeke-
dést állapított meg a második 
negyedévre.

Lendületben a gazdaságSZATHMÁRY ZSOLT AZ EGYRE ÉGETŐBB MUNKAERŐHIÁNYRÓL

Van visszaút Erdélybe
A munkaerőhiány miatt 
már egyre több kis- és köze-
pes vállalkozó is külföldiek, 
többnyire távol-keletiek 
alkalmazására kényszerül 
– mondta a Krónikának 
Szathmáry Zsolt, a vállal-
kozókat és a gazdasági élet 
szempontjából fontos veze-
tőket tömörítő marosvásár-
helyi St. Georgius Manager 
Club elnöke. Arról is beszélt 
ugyanakkor, ma már egyál-
talán nem meglepő, hogy 
a Nyugat-Európát megjárt 
erdélyi magyarok vállalko-
zói céllal térnek haza.
» PATAKY ISTVÁN

– Az elhúzódó járványhelyzet 
kellős közepén milyen állapot-
ban vannak az erdélyi, székely-
földi kis- és közepes vállalatok?
– Ami az elmúlt másfél, közel 
két évre jellemző, az a bizonyta-
lanság. Az üzleti életben termé-
szetesen mindig van egyfajta bi-
zonytalanság, de az egy részben 
kiszámítható, a kockázatokat 

megsaccolható bizonytalanság. 
A mostani járványhelyzetben 
viszont még azt sem lehet tudni, 
mi lesz egy-két hét múlva. Ami 
a magyar vállalkozókat illeti, 
sajátosságként a nyelvi helyzet 
jelentkezik időnként. Ez lehet 
hátrány, de sok esetben előny is.

– Milyen szempontból lehet hát-
rány, illetve előny?
– A hátrány főleg a román nyelv 
tudásának hiánya a magyar 
ajkú munkaerő esetében. Előny, 
hogy nemcsak Erdélyben és Ma-
gyarországon, hanem az egész 
Kárpát-medencében találhat-
nak magyar vállalkozókat, akik-
kel partnerségeket köthetnek.

– Egy vegyes nemzetiségű régió-
ban működő erdélyi magyar vál-
lalkozó törekszik arra, hogy in-
kább magyarokat alkalmazzon, 
vagy az ön által említett nyelvi 
hiányosságok miatt a román 
munkaerőt részesíti előnyben?
– Főleg a Székelyföldön fontos 
szempont, hogy beszéljék, de 
legalább értsék a magyar nyel-
vet. Az alkalmazásnál ugyan-
akkor nehezítő körülmény lehet 
a román nyelv ismerete, amely 
szintén lényeges. A jelenleg 
munkába álló magyar fi atalok 
közül magas azoknak az ará-
nya, akik gyengén beszélnek 
románul.

– A munkaerő általános hiánya 
mennyire jelent problémát? Kis- 
és közepes vállalkozások eseté-
ben is gyakori a külföldi, mond-
juk ázsiai alkalmazott?
– Határozottan igen a válaszom 
erre a kérdésre. Egyre nagyobb 
gondot jelent a helyi lakosok 
alkalmazása, és egyre többen 
kényszerülnek külföldi munka-
erőre. Én a vállalkozók személy-
zeti ügyeivel foglalkozom tanács-
adóként. Az utóbbi hónapban 
négy ügyfelem hívott fel azzal, 
hogy honnan tudnának mun-

kaerőt szerezni. Brassóban tevé-
kenykedő építőipari vállalkozó 
ügyfeleim már nagyobb szám-
ban alkalmaznak távol-keleti 
munkásokat. Az utóbbi időben 
kisvállalkozók, főleg a vendéglá-
tóiparban szolgáltatásokat nyúj-
tó cégek körében is súlyos prob-
lémát jelent a személyzethiány.

– A bérezés kérdése sem mellé-
kes az alkalmazások esetében. 
Sok fi atal a jobb fi zetésért, vagy 
annak reményében távozik Nyu-
gat-Európába. Mennyire töre-
kednek az itthoni vállalkozók a 
megfelelő szintű bérezésre? Ná-
lunk köztudottan divatos a mini-
málbéres alkalmazás.

– Kétségtelenül létezik egy 
szintkülönbség a hazai és a 
nyugat-európai bérek között. 
De ha közép-európai szinten 
nézzük, a romániai – és főleg az 
erdélyi – bérek nem a legrosz-
szabbak. Az a tapasztalat, hogy 
a bérezés valóban fontos dolog, 
de emellett még számos más 
szempont is van, ami befolyá-
solhatja a munkavállaló dönté-
sét. Sokat nyom a latban a mun-
kahelyi kultúra, a hangulat. Ha 
valaki jól érzi magát a munka-
helyén, olyan közösségben tud 
dolgozni, eredményes lenni, 
ahol megbecsülik őt, pozitív 
visszajelzéseket kap a cégveze-
téstől, akkor nagyon meggon-
dolja, hogy csak a nagyobb fi -
zetésért érdemes-e továbbállni. 
A járványt közvetlenül megelő-
ző időszakban szinte tenden-
ciává kezdett válni a külföldet 
megjárt fi atalok hazatérése. 
Egyfajta szakmai hobbim is, 
hogy hány fi atalt tudok éven-
te visszacsalogatni Erdélybe. 
Azt látom, hogy ez a jelenség, 
amely régebben egyáltalán nem 
létezett, most kezd megjelenni. 
Éves szinten sikerül tíz-tizenöt 
személyt hazahozni. Mindany-
nyiuknak van valamilyen kis 
problémája, például nem bírja 
a távollétet, az itthoni barátok 
hiányát. De az is ok lehet példá-
ul, hogy egy-egy vállalkozásöt-
letet az adott nyugat-európai 
országban jelenleg sokkal ne-
hezebben tudnak megvalósíta-
ni, mint Romániában.

– Nemrég zajlott Marosvásár-
helyen a Kárpát-medencei ma-
gyar vállalkozók konferenciája. 
Mi a hozadéka egy ilyen talál-
kozónak?
– Szeptemberben második al-
kalommal szerveztük meg a 
Kárpát-medencei magyar vállal-
kozók konferenciáját a CED Kö-
zép-európai Gazdaságfejlesztési 
Hálózat Nonprofi t Kft . marosvá-
sárhelyi irodájával közösen. A 
hagyományteremtő konferenci-
asorozat célja az, hogy lehetősé-
get teremtsen a Kárpát-medencei 
vállalkozók közötti kapcsolatok 
létrehozására. Rájöttünk, hogy 
van egy nagy földrajzi terület, 
ahol vagy ugyanazt a nyelvet 
beszéljük, vagy pedig ugyanab-
ban a kultúrában nőttünk fel. 
Nincsenek eléggé kihasználva a 
vállalkozások, vállalkozók kö-
zös vonásai. Erre építve igyek-
szünk Marosvásárhelyt vissza-
helyezni a gazdasági élet egy 
kisebb központjába, s elérni azt, 
hogy különböző régiókból, or-
szágokból származó vállalkozók 
itt találkozzanak, üzleti kapcso-
latokat hozzanak létre. Az első, 
2020. februári konferencián – a 
résztvevők bevonásával készí-
tett felméréseink alapján – kö-
zel másfél millió eurós üzletek 
jöttek létre csak abból, hogy a 
vállalkozók találkoztak Maros-
vásárhelyen. 
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Szathmáry Zsolt maga is próbál külföldön dolgozókat hazacsábítani




