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somajul a coborat in aceasta toamna la minime
istorice
Numarul somerilor a coborat la 365.000, dar in acelasi timp economia are
55.000 de joburi disponibile, scrie Hotnews.ro.
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Rata somajului in luna octombrie 2019 a scazut la 4%, cu o zecime de punct procentual mai mica
fata de cea inregistrata inseptembrie (4,1%). Nivelul poate fi considerat la minime istorice (in anul
2008, pre-criza, somajul depasea 5,5%), dar tensiunile din piata muncii raman, iar actualul
Guvern ar putea sa le aplatizeze prin politici atent masurate. Numarul somerilor din octombrie
2019 a fost de 365.000 de persoane, dar concomitent economia avea in aceasta toamna circa
55.000 de locuri de munca disponibile (vacante).
Oferta disponibila de forta de munca a ramas si in aceasta toamna la valori modeste, in timp ce
rata locurilor de munca vacante si-a pastrat, asa cum spuneam, trendul de usoara ajustare in
sens descendent, observat din ultimul trimestru al anului anterior. ”S-a conturat o tendinta de
atenuare a gradului de tensionare a conditiilor pe piata muncii, insa persista problemele
structurale (instruirea deficitara a fortei de munca in raport cu cererea, rata inalta de emigrare in
randul persoanelor de varsta activa)”, arata o nota a Bancii Nationale referitoare la piata muncii.
Potrivit studiului PayWell 2019 realizat de PwC Romania, un sfert dintre companiile romanesti iau
in calcul importul de forta de munca, in special de muncitori necalificati, pentru a-si acoperi
deficitul de angajati. in aceste conditii, avansul in termeni anuali al numarului de salariati din

economie a continuat sa se restranga.
Pentru perioada urmatoare, Sondajul CE-DG ECFIN indica si de aceasta data o relativa
stabilitate a recrutarilor in toate sectoarele, cu exceptia comertului unde se intrevede o
imbunatatire.
Totodata, salariul mediu net pe economie si-a pastrat ritmul anual alert de crestere in septembrie
(+14,7%), reflectand dificultatile companiilor in atragerea candidatilor (indicatorul de necorelare a
pregatirii fortei de munca cu cerintele angajatorilor plasandu-se in trimestrul II la maximul istoric).
Trebuie spus ca somajul e distribuit foarte diferit in tara. Exista ”pungi” de somaj ridicat mai ales in
zonele care au suferit o dezindustrializare consistenta, dar si zone cu somaj zero sau aproape de
zero.
in medie, cheltuielile medii ale unui salariat sunt, potrivit Statisticii, de circa 1788 lei/luna.
Conform aceleiasi surse, cheltuielile medii ale unui somer sunt de 581 lei/luna. Diferenta dintre
cele doua categorii este de peste 1200 de lei lunar, ceea ce duce la peste 12.000 de lei
anual/somer, bani care nu intra in economie. Daca inmultiti cu numarul somerilor veti obtine un
rezultat ametitor. :)
Cateva cazuri clasice de someri.
Domnul Ionescu. A ramas somer la aproape 50 de ani. A fost disponibilizat ca urmare a unor
restructurari, a primit 12 salarii dar isi cauta un loc de munca. Ar fi ceva de munca in zona
Clujului, dar cum sa se mute la Cluj? Are o casa in Bucuresti de care nu vrea sa se desparta nici
mort. ”Astept sa apara ceva in Bucuresti, ca doar n-au intrat zilele-n sac!”, zice el. Domnul Ionescu
e unul dintre 365.000 de someri anuntati vineri de Statistica.
Domnului Georgescu- somajul de asteptare. Domnul Georgescu a lucrat ca functionar bancar
pana cand institutia l-a pus pe liber. Georgescu lucra intr-un orasel de provincie, in care toata
lumea cunoaste pe toata lumea. Exista locuri de munca vacante dar dl. Georgescu refuza posturi
pe care le considera sub demnitatea lui. "De la 4000 de lei in mana nu ma pot angaja ca
vanzator in butic cu leafa de 1000 de lei", spune el. E de inteles. Georgescu incearca sa isi
gaseasca un loc de munca tot in zona financiara si a luat legatura cu alte banci din oras unde sia oferit serviciile. Deocamdata asteapta.
Domnul Popescu. A lucrat in marketing. in vanzari, mai precis. Vindea produsele unei fabrici de
perdele si lenjerie de pat. Asta a facut o viata, la asta se pricepe. N-a mai mers afacerea asa ca
a ramas pe drumuri. Ar mai fi o fabricuta similara la vreo 5 judete distanta si unde s-ar putea
angaja, dar cum sa-si lase sotia si copii ca sa se mute practic la 300 de kilometri distanta?
Altceva nu stie, nu vrea sau nu poate sa faca. Iar tara e plina de Popesti, Georgesti si de Ionesti.
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