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A bérszint és a munkavállalók számának tekintetében is sereghajtó Románia az Európai Unióban

Minimálbért keres a dolgozók közel fele

Átfogó munkaerőpiaci felmérést 
készített a romániai vállalko-
zók érdekvédelmi szerveze-

te, a Piarom a munkaügyi felügyelő-
ség közreműködésével. A több mint 
százoldalas jelentés főként tavalyi 
adatokra alapoz, és kitér többek kö-
zött a munkaszerződések számának 
általános alakulására, ezek megosz-
lására a Romániában elismert képe-
sítések listája, a Romániai Foglalko-
zások Osztályozása (COR) szerint, il-
letve megyei leosztásban is vizsgálja 
a munkaerőpiacot.

Kevés munkavállaló

A szakemberek már a kutatás beve-
zetőjében leszögezik: bár az egyé-

ni munkaszerződések száma 2017 
végén elérte az 5,2 milliót, Romá-
nia még mindig sereghajtó az Euró-
pai Unióban az aktív lakosság mun-
kavállalási kedvének tekintetében. 
Az uniós átlag ugyanis 84,6 száza-
lék, Romániában azonban az ak-
tív lakosság csupán 62,14 százalé-
ka rendelkezik teljes munkaidős 
munkaszerződéssel. Ezek számot-
tevő részét, mintegy 27 százalékát 
(1,4 millió) a Bukarest-Ilfov régióban, 
míg a munkaszerződések továb-
bi 16,5 százalékát (860 ezer) négy, 
gazdaságilag kiemelkedően fejlődő 
megyében (Kolozs, Temes, Brassó, 
Prahova) kötötték. A sor végén ezzel 
szemben öt olyan megyét találunk, 
ahol az országos munkaszerződé-

sek kevesebb mint 3,5 százalékát re-
gisztrálták (177,5 ezer): ezek a me-
gyék Mehedinți, Giurgiu, Călărași, 
Ialomița és Kovászna.

Hargita megyében az aktív la-
kosság csupán fele (50,99 százalék) 
rendelkezik teljes munkaidős mun-
kaszerződéssel, ezzel 19. a rang-
sorban. Maros megyében kevéssel 
magasabb ez az arány (52,08 szá-
zalék, 16. hely), Kovászna megyé-
ben azonban sokkal rosszabb (46,74 
százalék, 24. hely). A felmérésből 
az is kiderül, hogy az országban to-
vábbra is nő a szakképzetlen mun-
kások száma, a felsőfokú végzett-
séggel rendelkezőké viszont foko-
zatosan csökken. Ennek megfele-
lően a legtöbb alkalmazottal a fel-

dolgozóipar rendelkezik az ország-
ban (1,2 millió dolgozó), ezzel pe-
dig élen jár uniós tekintetben is. Az 
ipar kiterjedtsége ellenére a 10 leg-
több alkalmazottat számláló szak-
ma közül egyik sem tartozik a fel-
dolgozóiparhoz. A legtöbben kami-
onsofőrként dolgoztak tavaly Ro-
mániában (151 934 személy), a má-
sodik legnépszerűbb szakma a ke-
reskedelmi dolgozó (143 157), a har-
madik pedig az elárusító (142 696) 
volt. Egyébként az ország 17 me-
gyéjében a legtöbben kereskedelmi 
dolgozóként vagy elárusítóként dol-
goznak, közöttük Maros (4925 mun-
kaszerződés) és Hargita (4286) me-
gyében is.

Alacsony bérek

A fizetések tekintetében is sereghajtó 
volt tavaly Románia az Európai Uni-
óban: a fejenkénti 7200 eurós, azaz 
33 159 lejes évi hazai átlagfizetéssel 
(havonta 2763 lej) kizárólag Bulgáriát 
előztük meg (5700 euró/fő), de fény-
évekre elmaradtunk az első helyeken 
szereplő Luxemburgtól (80 500 euró/
fő évente), Norvégiától (67 600 euró/fő) 
és Svájctól (57 100 euró/fő). Ez azon-
ban nem is annyira meglepő annak a 
másik beszédes adatnak a figyelem-
bevételével, amely szerint a románi-
ai munkaerőpiacon a fizetések egyre 
inkább a minimálbér köré tömörül-
nek. Tavaly átlagosan az alkalmazot-
tak 36,95 százaléka dolgozott mini-
málbérért (ami akkor bruttó 1450 lej 
volt), de egyes területeken ennél jóval 
rosszabb a helyzet: a ruhaiparban te-
vékenykedők 82,66 százaléka, a ven-
déglátóipar dolgozóinak pedig 80,49 
százaléka kapott minimálbért. Emel-
lett a munkavállalók további 9,57 szá-
zaléka 350 eurónál (1611 lej) alacso-
nyabb bért keresett, így összességé-
ben 46,16 százalék keresett minimál-
bért vagy ahhoz közeli összeget.

A székelyföldi Hargita megyében 
az alkalmazottak 60,62 százaléka 
dolgozott 350 euró alatti fizetésért, 
9,33 százalékuk 350 és 400 euró 
közötti bért kapott, 10,97 százalék 
400-500 euró közötti, 6,62 százalék 

500 és 600 euró, 4,70 százalék 600 
és 700 euró, 5,38 százalék 700 és 
ezer, 2,17 százalék ezer és kétezer, 
0,22 százalék pedig kétezer euró-
nál magasabb fizetést vitt haza. Ez-
zel az országos átlaghoz viszonyít-
va 22,94 százalékkal kerestek keve-
sebbet a hargitaiak. Maros megyé-
ben számottevően kedvezőbb az al-
kalmazottak helyzete: 47,66 száza-
lékuk keresett 350 eurónál keve-
sebbet, 10,54 százalékuk 350 és 400 
euró közötti fizetést kapott, 13,30 
százalék 400-500 euró, 8,20 száza-
lék 500-600 euró, 7,45 százalék 600-
700 euró, 8,62 százalék 700-1000 
euró, 3,70 százalék 1000-2000 eu-
ró közötti, 0,53 százalék pedig 2000 
eurónál magasabb bérért dolgozott, 
ezzel pedig csak 5,29 százalékkal 
maradnak el az országos átlagtól.

Foglalkozások megyei szinten

A felmérésben az alkalmazottak 
foglalkoztatási terület és lakhely 
szerinti felosztását is vizsgálták. 
Kiderült, vezető tisztségviselőből 
Ilfovban és Bukarestben van a leg-
több, illetve Kovászna és Olt megyé-
ben a legkevesebb. Különböző terü-
leteken tevékenykedő szakembe-
rekből Kolozs megyében alkalmaz-
tak a legtöbbet, a legkevesebbet pe-
dig Szatmár megyében, de Hargita 
megye is az utolsók között szerepel. 
A technikusok és egyéb műszaki te-
rületen dolgozó szakemberek te-
kintetében azonban kedvezőbb he-
lyen szerepelnek a székelyföldi me-
gyék: bár a legtöbb közülük is Buka-
restben dolgozik, az első nyolc kö-
zött szerepel Hargita és Maros me-
gye is. Hasonló a helyzet a mezőgaz-
daság, az erdőgazdálkodás és a ha-
lászat terén tevékenykedő szakkép-
zett munkavállalók tekintetében, 
közülük a legtöbb Neamț, Hargita és 
Kovászna megyében dolgozik. Gép- 
és berendezéskezelők, illetve sze-
relők tekintetében azonban nagy hi-
ány van Székelyföldön, főleg Maros 
megyében.

IszlaI KatalIn

Diszkriminatív az új, a kormány 
által a tervek szerint csütörtök es-
te közvitára bocsátott nyugdíjtör-
vény tervezete a szakszerveze-
tek szerint. Bogdan Hossu, az Al-
fa Kartell szakszervezeti szövet-
ség elnöke (portrénkon) csütörtö-
kön az Agerpres hírügynökség-
nek úgy nyilatkozott: ha az állam 
nem pótolja jövedelmüket, a nők 30 
százalékkal kisebb nyugdíjat kap-
nak majd, mint a férfiak. A szak-
szervezeti vezető elmondta, bár a 
konkrét szöveget még nem kapták 
kézhez, annak alapján, ami eddig 
elhangzott a készülő jogszabály-
ról, több probléma is körvonalazó-
dik. „Először is azáltal, hogy fel-
osztják a járulékfizetési idősza-
kot, a nők kisebb nyugdíjat kap-
nak, hiszen kevesebb évig fizetnek 
járulékot a férfiaknál. Ha mindeh-
hez hozzászámítjuk azt a kedvez-
ményként feltüntetett eljárást, mi-
szerint azoknak a nőknek, akiknek 
három vagy annál több gyerekük 
van, a hozzájárulási időszakukat 
hat évvel lecsökkentik, akkor az 
ő nyugdíjuk nagyon alacsony lesz” 
– mutatott rá Hossu. Akinek szá-

mítása szerint mindez odavezet, 
hogy a nőknek általában 15 szá-
zalékkal, továbbá a többgyerekes 
anyáknak legalább 30 százalékkal 
lesz alacsonyabb nyugdíjuk, mint a 
férfiaknak. A szakszervezeti veze-
tő szerint a törvénybe bele kellene 

foglalni, hogy ezeket az éveket va-
lamiféleképpen kompenzálják.

„A második negatív megjegyzés, 
hogy a nyugdíjpont értékét teljesen 
leválasztják a gazdaságról és a bé-
rekről. Tehát ha a fizetések viszony-
lag gyors ütemben nőnek, a nyugdí-
jak értéke nem fog változni” – állítja 
a szakszervezeti bizalmi. Emlékez-
tetett: jelenleg a nyugdíjpont az át-
lagfizetéssel és az inflációval együtt 
nő, a javasolt módosítások szerint 
azonban ez csak az infláció alapján 
fog növekedni. „Ez a leválasztás a 
nyugdíjak középtávú befagyasztását 
jelenti” – hangsúlyozta Hossu. Hoz-
zátette: az aktív lakosságot képvi-
selő nagy szakszervezeti szövetsé-
gek képviselőit egyáltalán nem von-
ták be a nyugdíjtörvény módosításá-
nak kidolgozásába. Bogdan Hossu 
úgy véli, a tervezett intézkedések 
a feketemunkát fogják ösztönözni, 
mert az alkalmazottak nem fogják 
tudni, hogy milyen nyugdíjuk lesz 
a jövőben.

Lia Olguţa Vasilescu munkaügyi 
miniszter a napokban több alka-
lommal is leszögezte, hogy a parla-
ment őszi ülésszakán megvitatandó 

nyugdíjtörvény értelmében nem mó-
dosul a nyugdíjkorhatár, és a mos-
tani mintegy 5,2 millió öregségi jut-
tatás közül egy sem fog csökkenni. 
Vasilescu közölte, jövőre 1265 lej-
re emelik a jelenleg 1100 lejes nyug-
díjpont értékét, ami 2020-ban továb-
bi 1775 lejre növekszik majd. A tár-
cavezető szerint az eddig folyta-
tott előszámítások alapján a követ-
kező négy évben megkétszerezik a 
nyugdíjakat (Romániában jelenleg 
1100 lej az átlagnyugdíj). Különben a 
munkaügyi miniszter már korábban 
elismerte, hogy a tervezett nyugdíj-
átszámítások nyomán a jelenlegi ke-
ret kétszeresét kell elkülöníteni a 
költségvetésből a nyugdíjakra, ami 
nem kevesebb mint 120 milliárd le-
jes tételt jelent. Cristian Păun gazda-
sági elemző, bukaresti egyetemi ta-
nár arra figyelmeztet, hogy a jelen-
leg mintegy négymilliárd eurós hi-
ánnyal rendelkező nyugdíjrendszer 
számára hatalmas többletterhet je-
lentenek a tervezett intézkedések, 
amelyek miatt „elszállhat” az ország 
költségvetési deficitje. 

Rostás szabolcs

Kevesebb nyugdíjat kaphatnak a nők a szakszervezetek szerint

A teljes munkaidőben alkalmazott több mint ötmillió munkavállaló közel 40 százaléka 

minimálbérért dolgozik Romániában – derül ki a Piarom nemrég közzétett munkaerő

piaci felméréséből. Sokan kamionsofőrként keresik a kenyerüket, Hargita és Maros me

gyében pedig kereskedelmi dolgozóként vagy elárusítóként dolgoznak a legtöbben. 

A második legnépszerűbb szakma Romániában a kereskedelmi dolgozóé

Hatmilliárd eurós 
román külkerhiány
Az első félévben 483,3 millió 
euróval, 6,305 milliárd euróra nőtt 
a román külkereskedelmi mérleg 
hiánya az egy évvel korábbihoz ké-
pest – közölte csütörtökön az or-
szágos statisztikai intézet. Az el-
ső félévben Románia 33,976 mil-
liárd euró értékben exportált, ami 
10 százalékos növekedésnek felel 
meg, ugyanakkor 9,7 százalékkal 
többet, 40,281 milliárd eurót im-
portált. A kivitel 48,5 százalékát és 
a behozatal 38 százalékát a gép- és 
járműipari termékek tették ki. Ro-
mánia külkereskedelme háromne-
gyedét az EU tagállamaival bonyo-
lítja le. Júniusban a külkereskedel-
mi mérleg hiánya elérte az 1,302 
milliárd eurót annak ellenére, hogy 
a kivitel gyorsabb ütemben nőtt, 
mint a behozatal, hiszen az export 
16,2 százalékkal, 5,884 milliárd eu-
róra nőtt, míg az import 11,7 száza-
lékkal, 7,186 milliárd euróra emel-
kedett. Elemzők többször felhív-
ták a figyelmet, hogy Románia álta-
lában nagyobb hozzáadott értékű, 
így drágább termékeket importál, 
mint amit exportál. 
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