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Munkanélküliség Romániában 
 
 Megbízható források adatai szerint Romániában nagyon magas és továbbra is 
nő a munkanélküliek száma.  A munkanélküliség elsősorban az erdélyi vidékeket 
sújtja, ugyanis itt az ország többi részéhez viszonyítva kevés új munkahelyet 
létesítenek.  Ráadásul az itt élő magyarság etnikai egységének megbontására újabb 
és újabb román nemzetiségű tömegeket kényszerítenek át Óromániából (Regat) 
Erdélybe, tovább növelve a munkalehetőségre várók táborát. 
 
 A kolozsvári (Cluj) municipiumi pártbizottság összesített, titkos adatai és 
az Erdélyi Magyar Hírügynökség saját felmérései szerint szakképzett és 
szakképzetlen munkásoknak minősülő egyének körében a munkanélküliség aránya 
legalább 8%.  A korábban az agrárszektorban dolgozók esetében ez az arány legalább 
2.5-3.0%. 
 
 Igaz, ez a gazdasági szektorok szerinti felosztás bizonyos fokig torzít.  
Az iparban alkalmazást nem találó szakképzetlen egyének legnagyobb részét ugyanis 
azok a 18-28 év közötti magyar értelmiségi fiatalok teszik ki, akik közép -- és az 
utóbbi időben egyre gyakrabban:   felsőfokú -- végzettségük megszerzése után 
szülőföldjükön még szakképzetlen munkásként sem tudnak már elhelyezkedni.  
Ugyancsak a városi munkanélküliek 8%-át gyarapítják azok a földművesek is, akik a 
részben vagy teljesen, szaporodó számban felbomló úgynevezett kollektív 
gazdaságokból vándorolnak az ipari centrumokban különösen Temes, Arad (Arad), 
Bihar (Bihor), Szatmár (Satu Mare), valamint Szilágy (Salaj) megyékből. 
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 Hivatalos becslések -- bár tényleges és rejtett munkanélküliségről nem 
beszélnek külön -- az iparban elhelyezkedni nem tudók számát 310,000 főben 
állapítják meg.  Ehhez adódik még a földműveseknek az a mintegy 100,000-es tömege, 
akik már hosszabb ideje nem tudnak sem hagyományos életformájukban sem pedig az 
iparban kenyérkeresethez jutni. 
 
 Jól értesült román források szerint a látszólag irracionálisnak tűnő 
mamutberuházások -- mint amilyen a főváros történeti centrumának a lerombolása, a 
Duna-Feketetenger-csatorna megépítése és a tervezett bukaresti Duna csatorna -- 
épp az Óromániai és feltehetően szintén jelentős munkanélküli tömeg számának 
csökkentését célozzák.  S bár a román kormány nagy honvédelmi beruházásokat tervez 
erdélyi vidékeken épp az ottani, egyre aggasztóbb munkanélküliség enyhítésére, 
ennek ellenére az erdélyi magyarság munkanélküli -- sőt nem egy esetben 
munkavállaló -- tagjait már most igyekeznek a hatóságok Óromániába kényszeríteni. 
                                                                           




