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Félezer eurónál nagyobb fizetést vár a legtöbb munkavállaló

Egyre magasabb elvárások
A legtöbb romániai álláskereső 500 és 1000 euró, 

azaz mintegy 2330 és 4660 lej közötti fizetést szeret-

ne – derül ki a Best Jobs állásközvetítő portál nemrég 

közzétett országos felméréséből.

Egyre magasabbak a fizetési el-
várások Romániában: a Best 
Jobs állásközvetítő portál ja-

nuártól arra kérte az oldalon mun-
kát keresőket, hogy a feltöltött ön-
életrajzaikban tüntessék fel azt is, 
szerintük mekkora béreket érde-
melnének a tudásuk és szakmai ta-
pasztalatuk alapján. A felhívásnak 
több mint tízezren tettek eleget, így 
az ő válaszaikra alapozva készítet-
ték el a fizetési elvárásokra vonat-
kozó felmérést.

A Best Jobs kutatása szerint a leg-
több álláskereső (36 százalék) 500 
és 1000 euró (2330–4660 lej) közöt-
ti fizetést szeretne, 28,3 százalékuk 
ezer és kétezer euró (4660–9325 lej) 
közöttit, 21,2 százalékuk pedig „meg-
elégedne” 500 eurónál (2330 lej) ki-
sebb összeggel is. A fennmaradó vá-
laszadók (mintegy 15 százalék) két-
ezer lejnél magasabb fizetéseket je-
löltek meg, akadtak közöttük olyanok 
is, akik még ötezer eurónál (23 310 lej) 
is többet szeretnének.

Kik kérnek többet?

A legmagasabb fizetési elvárásokat 
Bukarestből és Ilfovból jelölték meg, 
utánuk pedig a nyugati, a közép-, az 
északnyugati, illetve az északkeleti 
régió álláskeresői következtek. A vá-
laszadók 64 százaléka férfi volt, 36 
pedig nő, és kiderült az is, hogy utób-
biak elvárásai számottevően alacso-
nyabbak: miközben a nők 29,1 szá-
zaléka 500 eurónál alacsonyabb fi-
zetésért is munkába állna, a férfiak-
nál ez az arány csak 16,7 százalék. 
Az életkor tekintetében a fiatal vá-
laszadók voltak többségben, és bár 
a 25 éven aluliak jelentős része 500 
eurónál kisebb összegért is dolgoz-
na, a 25 és 30 év közötti válaszadó 
többsége már ezer és kétezer euró 
közötti bért szeretne.

Nincs ez másként a Székelyföldön sem

„A pályakezdők és a kevés tapasz-
talattal rendelkező fiatalok elvárá-

sai Hargita megyében sem alacso-
nyak” – tudtuk meg Bakcsy Tün-
détől, a Csíki Vállalkozók Egye-
sületének ügyvezető igazgatójától. 
Mint mondta, a felsőfokú végzett-
séggel rendelkező kezdők legkeve-
sebb 1600 lejt szeretnének kézhez 
kapni havonta, azok pedig, akik-
nek már van néhány év tapaszta-
lat a hátuk mögött, 2000 lej fölötti 
béreket várnak el. „Akiknek csak 
érettségi diplomájuk van, megelég-
szenek a minimálbérrel is: ez fő-
ként a kezdőkre jellemző, de a ta-
pasztaltabbak is elfogadják ezt az 
összeget, ha muszáj. Az egyetemet 
végzettek azonban könnyebben 
kapnak magasabb fizetést, de ez 
a végzettség típusától is függ, hi-
szen az IT-szektorban például jó-
val többet lehet keresni, mint a töb-
bi szakterületen” – sorolta Bakcsy 
Tünde, akitől azt is megtudtuk, 
hogy Hargita megyében nincs kü-
lönbség a nők és férfiak elvárá-
sai között.

Amint arról beszámoltunk, az Or-
szágos Statisztikai Intézet (INS) ál-
tal a napokban közzétett adatsorok 
szerint idén februárban 2487 lej volt 
a nettó átlagbér, ami bruttó érték-
ben 4128 lej.

IszlaI KatalIn

Állásbörze 120 cég ajánlatával Kolozsváron
Több mint 120 cég várja potenciá-
lis alkalmazottait az április 17–20. 
között a kolozsvári sportcsarnok-
ban megrendezendő állásbörzén. 
A szervezők által a Krónikához el-
juttatott közleményből kiderül, az 
ajánlott karrierlehetőségek nagy 
száma és összetettsége miatt ezút-
tal két szekcióra osztották a vásárt. 
A Global kategóriában autóipari, 
mérnöki, műszaki, pénzügyi-ban-
ki, tanácsadói, szolgáltatói, HR, Call 
Center, Shared Services, kommuni-
kációs, gyógyszeripari vagy éppen 
szállítási tevekénységi körű vállal-

kozások várják a jelentkezőket, és 
külön lesz IT-szekció a számítás-
technikai cégek számára. Olyan cé-
gek kínálnak többek között állás-
lehetőségeket, mint a Bombardier, 
a Genpact, az Emerson, a Blue 
Projects, a Kaufland, a Lidl, a Star 
Transmission, a Steelcase, a Vertiv, 
a Transilvania Bank, a Bosch és a 
Bosch Rexroth, a CSI, a De’Longhi, 
az Electrolux, a Terapia, a Cora, az 
E.ON, az Energobit, a Leroy Merlin, 
az Office Depot, a Tenaris Silcotub, 
a Yardi, a Sykes, a Michelin, a MgTec 
Group, a McDonald’s, a Heisterkamp, 

az Office Therapy, a Penny, a 
Pyronova, a Rigips Saint-Gobain, a 
Premier Pro management vagy ép-
pen az OLX. Az állásbörze kereté-
ben lesznek ingyenes workshopok 
is. Idén különleges hangsúly tevődik 
az önkéntességre, a börze keretében 
önkénteseket fog toborozni a bonchi-
dai Electric Castle fesztivál. Ugyan-
akkor valamennyi érdeklődő részt 
vehet a tombolában, amelynek nye-
reménye egy ingyenes bérlet a fesz-
tivál 2018-as kiadására.

KrónIKa

Nem érik be a minimálbérrel. A 25–30 évesek többsége ezer és kétezer euró közötti bért szeretne

Tovább mélyült a folyó fizetési mérleg hiánya, 
csökkenőben a külföldi beruházások
Több mint duplájára nőtt Romániában a folyó fizetési mérleg hiánya az 
idei első két hónapban a tavalyi év hasonló időszakához képest, a külföl-
di közvetlen tőkeberuházások értéke pedig 3,17 százalékkal elmaradt a ta-
valy január–februári szinttől – közölte a Román Nemzeti Bank (BNR) pén-
teken. Az első kéthavi deficit 172 millió euró volt, ami csaknem 140 szá-
zalékos növekedés a tavalyi 72 millió eurós mérleghiányhoz képest. Ta-
valy a román folyó fizetési mérleg éves hiánya elérte a 6,464 milliárd eu-
rót, az előző évben jegyzett 3,498 milliárd euróhoz képest csaknem 85 
százalékkal emelkedett. A folyó fizetési mérleg hiánya azt követően ug-
rott meg, hogy a román kormány a közalkalmazotti béremelésekkel és 
áfacsökkentéssel felpörgette a belső fogyasztást. Az erre alapuló 7 szá-
zalékot közelítő gazdasági növekedéssel Románia élen jár ugyan Európá-
ban, de a költekezésnek az országon belül kevesebb hasznát látták, mint 
külföldön. Az import sokkal gyorsabban növekedett az exportnál: tavaly 
csaknem 30 százalékkal, 13 milliárd euróra nőtt a román külkereskedelmi 
mérleg hiánya, amit a lassuló külföldi tőkebefektetések nem tudtak ellen-
súlyozni. A tavalyi 4,586 milliárd eurós éves csúcs után a külföldi közvet-
len tőkeberuházások idén az első két hónapban csökkenni kezdtek: 794 
millió eurós összértékük elmarad az előző év január–februári időszaká-
ban Romániába érkezett 820 millió eurónyi értéktől. Az ország rövid külső 
adóssága február végén elérte a 25,532 milliárd eurót, ami 2,7 százalék-
kal haladja meg a tavaly év végén jegyzett szintet, a hosszú távú adósság 
pedig 69,5 milliárd euróra nőtt a 2017. év végi 68,6 milliárd eurós szintről. 
A BNR devizatartaléka március végén 34,726 milliárd euróra csökkent a 
február végi 35,073 milliárd euróról.

Az első két hónapban nőtt  
a román építőipari termelés
Az idei első két hónapban 8,4 százalékkal nőtt a román építőipari terme-
lés volumene a tavalyi év azonos időszakához képest – közölte pénte-
ken az Országos Statisztikai Intézet (INS). A szezonális és naptárhatás-
sal kiigazított adat szerint a növekedés 6,5 százalékos volt. A karbantar-
tási munkálatok volumene 11,9 százalékkal nőtt, a generáljavításoké 8,6 
százalékkal emelkedett, az új építményeknél 7,3 százalékos volt a növe-
kedés. Az ipari létesítményeknél 34,3 százalékos volt a növekedés, a nem 
lakóépületeknél végzett munkák volumene mintegy 17 százalékkal nőtt, 
ugyanakkor a lakóépületeknél 26,6 százalékos visszaesést jegyeztek fel.  
Februárban a tavalyi második hónaphoz képest az építőipari termelés vo-
lumene 10,7 százalékkal nőtt.  Tavaly az építőipari termelés volumene 5,4 
százalékkal csökkent az előző évhez mérten, 2016-ban szintén csökkent 
4,8 százalékkal 2015-höz mérten. Legutóbb 2015-ben volt jó éve az építő-
iparnak, akkor 10,4 százalékos éves növekedést jegyeztek. Az elmúlt két 
éves visszaesést főleg a közületi beruházások elmaradása okozta, mivel a 
kormány inkább a lakosság jövedelmének növelésére fordított erőforráso-
kat a beruházások helyett. 




