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H I R D E T É S

A karácsonyi barométer  elké-
szítése során megkérdezettek 
21 százaléka idén többet tervez 
költeni az ünnepen, mint ta-
valy, míg 43 százaléka az előző 
év költekezési szintjét szeretné 
tartani. 

 » SZÁSZ CS. EMESE

Bár karácsonykor a legfonto-
sabb a családdal együtt töl-
tött idő volna, az ünnep és a 

téli szünidő jelentős mértékben szól 
a költekezésről, ajándékvásárlás-
ról is szól. A Ferratum Group által 
kilencedik alkalommal elkészített, 
karácsonyra vonatkozó felmérésből 
kiderül, hogy leginkább ruhaneműt 
vásárolunk ajándékba, de hajlan-
dóak vagyunk téli vakációra is köl-
teni, jövedelmünkhöz mérten nem 
is keveset. A karácsonyi barométer 
elnevezésű tanulmány idén 19 or-
szág 23 ezer háztartását vizsgálta, 
s ezekből igyekezett levonni általá-
nos és egyedi jellemzőket a téli ün-
nepekkel kapcsolatosan.

Többet, mint tavaly
A decemberi hónap a karácsonnyal, 
a szilveszterrel mindig nagy anyagi 
áldozattal jár, a felmérés eredmé-
nyei azt mutatják, hogy a megkér-
dezettek 21 százaléka idén többet 

A ROMÁNIAI HÁZTARTÁSOK ÁTLAGOSAN 1250 LEJT KÖLTENEK IDÉN AJÁNDÉKOKRA – SOKAN ÜDÜLÉST IS BEIKTATNAK AZ ÜNNEPEN

Sokan találnak majd ruhaneműt a karácsonyfa alatt

A ruhaneműk mellett az elektronikai és háztartási cikkek is toplistás ajándékoknak számítanak

 » A romániaiak 
nagy része úgy 
véli, az ünnepben 
a legfontosabb a 
családdal töltött 
idő, 26 százalé-
kuk a karácsonyi 
szellemet szeret-
né élvezni, míg 
11 százalékuk 
szerint az ünnepi 
ajándékvásárlás a 
legfontosabb.

tervez költeni a karácsonyra, mint 
tavaly, míg 43 százaléka az előző év 
költekezési szintjét szeretné tartani. 
Úgy tűnik, a romániai lakosok nagy-
vonalúbbak a téli ünnepek tekinteté-
ben, a megkérdezettek 40 százaléka 
szánja az ünnepkörre a múlt évivel 
megegyező összeget, míg 34 százalék 
hajlandó 100–200 euróval több pénzt 
áldozni, mint tavaly. Az ajándékok, az 
ünnepi asztal kellékei mellett sokan 
hosszabb-rövidebb üdülést is beiktat-
nak a karácsonyi szünidőbe, Mexikó 

és Brazília lakosai után a romániai-
ak hajlandók a keresetükhöz mérten 
legtöbbet költeni a téli pihenésre, jö-
vedelmüknek átlagosan mintegy 29 
százalékát.

Mit gondolnak a karácsonyról?
A felmérés arra is kitért, hogy mit gon-
dolnak az emberek a karácsonyról 
és milyen terveik, elvárásaik vannak 
a következő évre nézve. A romániai-
ak nagy része, 60 százaléka úgy véli, 
hogy az ünnepben a legfontosabb a 

családdal együtt töltött idő, 26 száza-
lékuk a karácsonyi hangulatot szeret-
né élvezni, míg 11 százalékuk szerint 
az ünnepi ajándékvásárlás a legfon-
tosabb. Ajándékvásárlás tekintetében 
a 19 ország többségében a ruházatot 
részesítik előnyben, az összes meg-
kérdezett 16 százaléka valamilyen ru-
haneműt tesz majd be a fa alá, toplis-
tás ajándék még a játék, valamint az 
édesség is, játékra a megkérdezettek 
10 százaléka biztosan költ, édességre 
pedig mintegy 9 százalék. A romániai 
ajándékvásárlási preferenciák hason-
lítanak az átlaghoz: valamivel még 
hangsúlyosabb ajándék a ruházat, 
19 százalék csempész ruhaneműt a 
fa alá, de úgy tűnik, édesszájúbbak 
is vagyunk, ugyanis 18 százalékunk 
édességeket, fi nomságokat is bizto-
san vásárol ajándékba. Kedveltek a 
játékok is, a romániaiak 11 százaléka 
vásárol majd, emellett a megkérdezet-
tek 8 százaléka elektronikus terméke-
ket, 7 százaléka háztartási eszközöket 
is ajándékoz. Minderre átlagosan 269 
eurót, vagyis mintegy 1250 lejt szán 
egy romániai háztartás.

Az újévi tervek, elvárások tekinte-
tében a romániaiak 32 százaléka je-
gyezte meg, hogy több időt szeretne 
eltölteni szeretteivel, 27 százalékuk 
lakásfelújítást tervez, 25 százalék 
utazni szeretne többet a 2019-es év-
ben. A válaszadók 15 százaléka pedig 
egy aktívabb életről álmodik a jövő 
évre nézve.
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Idén a cégek közel 32 százaléka ter-
vez pénzbeni juttatást biztosítani al-

kalmazottainak, 2 százalék ajándék-
utalványokat oszt ki, míg 15,5 száza-
lék jellegzetesen ünnepi termékeket 
ad az alkalmazottainak egy, a Best-
Jobs portál által 366 cég megkeresé-
sével készült felmérése szerint.

Ötből három munkaadó szervez 
ebben az időszakban céges kará-
csonyi partit egyéb tematikus prog-
ramok mellett, mint a közös irodai 
karácsonyfa-díszítés (35 százalék), 
vagy különböző kreatív foglalkozá-
sokat, például karácsonyfadísz- vagy 
süteménykészítést (19,5 százalék). 
Szintén prémiumként a munkáltatók 
10 százaléka biztosít ajándékokat 
az alkalmazottak gyerekeinek, és 
ugyanennyien adnak több szabad-
napot az ünnepek között. A mun-
kaadók egyharmada ösztönzi arra 
alkalmazottait, hogy titokban lepje 
meg kollégáit valamilyen karácso-
nyi ajándékkal, ez főképp a kisebb 
cégeknél dívik, illetve a multiknál a 
különböző osztályok szintjén.

Az alkalmazottak szempontjából 
vizsgálva a témát kiderül, hogy több-
ségük – 58 százalék – a pénzjuttatást 
részesíti előnyben, és 24 százalék 
szeretne több szabadnapot az ünne-
pi időszakban, hogy több időt tölt-
hessen a családjával és a barátaival. 
Az alkalmazottakat nem érdeklik a 
karácsonyi partik – csak 4 százalék 
mondta azt, hogy szereti azokat.

A felmérésben részt vevő cégek al-
kalmazottainak 36,6 százaléka kap 
500 lejig terjedő prémiumot vagy 
egyéb juttatást. A cégek 7,7 százaléka 
500 és 1000 lej közötti juttatást ad, és 
csupán 11,3 százalékuk biztosít 1000 
lej fölötti juttatást. A másik végletet a 
cégek 14,1 százaléka jelenti, amelyek 
legtöbb 100 lejes prémiumot biztosí-
tanak.

A cégek 23,2 százaléka esetében 
a juttatásokat a gazdasági eredmé-
nyektől függetlenül megkapják az 
alkalmazottak, míg a munkaadók 
21,1 százaléka az elért eredmények 
és nyereség függvényében szabja 
meg a prémium mértékét. A mun-
káltatók fele azt mondja, az általuk 
biztosított juttatások szintje hason-
ló lesz a tavalyihoz, és csupán 14 
százalék csökkenti az idei prémiu-
mok összegét.

Kevesen kapnak prémiumot




