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Továbbra is a székely megyékben a legalacsonyabb az átlagbér

Nőnek az elvárások

Óriási bérszakadék tátong a 
romániai megyék átlagfi-
zetése között: 2017 júniu-

sában csak a bukaresti, valamint 
a Kolozs, Ilfov, Szeben, Temes és 
Brassó megyei alkalmazottak 
kerestek jobban a 2380 lejes or-
szágos átlagnál. Mint az Orszá-
gos Statisztikai Intézet (INS) ál-
tal összeállított adatsorokból ki-
derül, a legnagyobb, 3095 lejes át-
lagfizetés a fővárosban van, majd 
Kolozs (2675 lej), Ilfov (2607 lej), 
Szeben (2552 lej), Temes (2533 lej) 
és Brassó megye (2424 lej) követ-
kezik. Miközben az országos át-
lagbér jócskán meghaladja ezt a 
szintet, az idei év hatodik hónap-
jában különben alig 19 megyében 
haladta meg a 2000 lejt az átlag-
fizetés. Rögtön az országos átlag 
alatt találjuk Iaşi (2318 lej), Galac 
(2201 lej), Argeş és Prahova (2173 
lej), illetve Olt (2160 lej), Arad (2147 
lej) és Mehedinţi (2138 lej) megyé-
ket. 1850 és 2000 lej közötti átlag-
bér volt az erdélyi és partiumi 
megyék közül Szatmár, Hunyad, 
Szilágy, Krassó-Szörény, Bihar, 
Beszterce-Naszód és Máramaros 
megyében. A rangsor végén kul-
log azonban továbbra is Hargi-
ta és Kovászna megye a maga 
1787, illetve 1824 lejes átlagbé-
rével, előbbinél csak Teleorman 
megyében keresnek kevesebbet, 
átlagosan 1750 lejt, a két székely 
megye közé pedig Ialomiţa me-
gye „férkőzött be” 1813 lejes át-
lagbérrel.

Közben pedig egyre nő a romá-
niai lakosság fizetésekkel szem-
beni elvárása: míg tavaly egy pol-
gár 2550 lejes átlagfizetésért már 
munkába állt volna, idén az elvá-
rás 2844 lej – derül ki az eJobs 
friss felméréséből. A megkérde-
zettek azt mondták, 40 százalék-

kal nagyobb fizetést érdemelné-
nek annál, mint amit ténylege-
sen hazavisznek, átlagban véve 
a kézhez kapott bér és az igaz-
ságosnak vélt összeg között 1000 
lejnél nagyobb az eltérés.

A legnagyobb különbség a 24 
évesnél fiatalabbak körében van, 
akik jelenleg mintegy 1500 lejt 
keresnek, azonban úgy vélik, 
hogy legalább 50 százalékkal 
nagyobb összeg, mintegy 2261 
lej lenne az igazságos. Az el-
lenkező póluson a 35-45 éve-
seket találjuk, akik azt mond-
ják, 33 százalékkal kellene több 
pénzt hazavinniük, mint jelen-
leg. Az alkalmazottak különben 
azt várják, hogy a munkahely-
váltás béremeléssel is járjon, de 
már 500 lejjel többért is odébb-
állnának, és megelégednének 
egy 19,3 százalékkal magasabb, 
2640 lejes fizetéssel is.

„A várakozások a gazdaság 
kedvező alakulásának tudha-
tók be: a gazdasági növekedés 

új munkahelyeket teremtett. 
Ugyanakkor a közszféra béreme-
lései is nagy nyomást gyakorol-
nak, és új elvárásokat teremte-
nek a magánszektorban is” – fo-
galmazta meg az adatokat kom-
mentálva Bogdan Badea, az eJobs 
eladási igazgatója.

A menedzsment és az építő-
ipar terén a legnagyobbak egyéb-
ként a várakozások, meghaladják 
az IT, a bankok vagy a biztosítá-
sok terén várt béreket. Egy me-
nedzser legalább 4547 lejt sze-
retne keresni havonta, az építő-
ipari alkalmazottak pedig 4071 
lejt vinnének haza. 4028 lejjel az 
IT-szektor következik, majd 3831 
lejjel a biztosítások és 3601 lejjel 
a bankok. Ami a jelenlegi fizeté-
seket illeti, a rangsor nagyjából 
megegyezik, menedzsment (3497 
lej), építőipar (3133 lej), IT Soft-
ware (2734 lej), külkereskedelem 
(2734 lej).

 
 BÁLINT ESZTER

Várhatóan egymillió eurós fel-
ajánlást tesz Jean-Claude 
Juncker, az Európai Bizottság el-
nöke ma az élelmiszerek kettős 
minőségének nemzeti hatáskör-
ben történő kivizsgálására – kö-
zölte a Financial Times interne-
tes kiadásában. A napilap infor-
máció szerint Juncker az Euró-
pai Parlament strasbourgi plená-
ris ülésének szerdai napján ter-
vezett évértékelő beszédében ki-
tér a főként közép-európai orszá-
gok kormányai és élelmiszer-fel-
ügyeleti hatóságai által feltárt 
élelmiszerek eltérő minőségének 
problémájára is. 

Mint közölték, Juncker várha-
tóan megerősíti a bizottság válla-
lását, hogy az uniós intézmény az 
év végéig kidolgozza és harmoni-
zálja az eltérő minőségű élelmi-
szerek felderítésének módsze-
rét, továbbá egymillió euró érté-
kű felajánlást tesz, hogy segítse 
az érintett országok élelmiszer-
biztonságért felelős nemzeti ha-
tóságainak a termékek vizsgála-
tát célzó munkáját.

A napilap Vera Jourovát, az 
EB jogérvényesülésért, fogyasz-
tópolitikáért és a nemek közötti 
esélyegyenlőségért felelős bizto-
sát idézte, aki korábbi nyilatko-
zatában hangsúlyozta, a bizott-

ság célja, hogy ugyanolyan minő-
ségű árut értékesítsenek az egy-
séges piacon. A cseh biztos el-
mondta, ha a vizsgálatokat kö-
vetően nem tapasztalnak javu-
lást a termékek minőségét ille-
tően, nyilvánosságra fogják hoz-
ni, hogy mely gyártók érintettek 
a kérdésben, így lehetséges, hogy 
„a fogyasztók is nyomást gyako-
rolnak majd azokra”.

 Mint ismert, a kettős élelmi-
szerminőségre  az év elején hív-
ták fel a figyelmet a visegrádi né-
gyek (Szlovákia, Magyarország, 
Csehország és Lengyelország) 
kormányfői, akik az eltérő élel-
miszer-minőséget csalásnak és 
veszélyes politikai üzenetnek 
minősítették, és a helyzet sür-
gős kivizsgálására szólították fel 
az Európai Unió illetékes szerve-
it. Ugyanakkor Szlovénia, Horvát-
ország, Románia, Bulgária és Gö-
rögország illetékesei is közölték 
azóta, elfogadhatatlan, hogy kö-
zel 100 millió európai állampol-
gár juthat silányabb élelmiszer-
hez, mert a nagy élelmiszergyár-
tók kettős mércét alkalmaznak 
a nyugati és a kelet-európai or-
szágokban forgalmazott élelmi-
szereknél.
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Pénz a kettős mérce ellen

A gazdasági növekedés és a közszféra béremelései is nyomást gyakorolnak 

a bérpolitikára, így az alkalmazottak zöme úgy gondolja, hogy legalább 1000 

lejjel többet érdemel az elvégzett munkáért, mint amennyit hazavisz.

Többet várnak. Főleg a fiatalok vallják, hogy nagyobb fizetést érdemelnek

FOTÓ: PÁL ÁRPÁD




