
2019.  DECEMBER 6–8.,  PÉNTEK–VASÁRNAP GAZDASÁG 7#fi zetés  #minimálbér  #nyugdíj

Csökkenő bérelvárások
A hazai munkavállalók többsége megelégedne nettó 3000 lejjel
• Már nem irreálisan
magasak a bérelvá-
rások Romániában: a
munkavállalók több-
sége úgy véli, hogy
legtöbb nettó 3000
lejes fizetést érdemel
–derül ki az eJobs
állásközvetítő portál
friss felméréséből. A
különböző kiegészítő
juttatások azonban to-
vábbra is szerepelnek
az elvárások között,
legtöbben ételjegye-
ket és ünnepi prémi-
umokat szeretnének
kapni, illetve a rugal-
mas munkaprogramot
is fontosnak tartják.

ISZLAI KATALIN

A lakosság bérekkel kapcso-
latos elvárásait vizsgálta 
friss felmérésében Románia 

legrégebbi állásközvetítő portálja, 
az eJobs. A közel 1500 személy meg-
kérdezésével végzett kutatás megle-
pő eredményt szült: a csökkenő bé-
relvárások következtében a többség 
úgy gondolja, hogy legtöbb 3000 
lejes fi zetést érdemel.

Élményekre vágynak

A felmérés készítői arra voltak kí-
váncsiak, hogy a válaszadók szerint 
milyen összegű béreket érdemel-

nének szakmai tapasztalatuk és 
foglalkoztatási területük szerint. A 
többség, 57 százalék úgy vélte, hogy 
az ideális bér legtöbb nettó 3000 lej 
lenne. Pontosabban 20 százalékuk 
1500 és 2000 lej közötti összeget ne-
vezett meg, 17 százalékuk 2000 és 
2500 lej közöttit, további 20 száza-
lékuk pedig 2500 és 3000 lej közöt-
tit. Akadtak persze olyanok is, akik 
ennél magasabb összegeket tartot-
tak elfogadhatónak. A válaszadók 
kevéssel több mint negyede úgy 
vélte, hogy 3000 és 4000 lej közötti 
bért érdemelne, 9 százalékuk 4000 
és 5000 lej közötti összeget nevezett 
meg, 4 százalékuk 5000 és 6000 lej 
közöttit, 3 százalékuk 6000 és 8000 
lej közöttit, 2 százalékuk pedig 
8000 és 10 000 lej közöttit. A külön-
böző béren kívüli juttatások közül 
legtöbben ételjegyeket (72,5%) és 

ünnepi prémiumokat (70%) szeret-
nének kapni. Emellett sokan tar-
tották fontosnak a magánklinikai 
szolgáltatások biztosítását, a 13. fi -
zetést, a fi tneszbérletet, a csapatépí-
tő programokat vagy a különböző 
kedvezményeket a partnercégeknél. 

Bogdan Badea, az eJobs ve-
zérigazgatója az eredményekkel 
kapcsolatosan elmondta: a látszat 
ellenére a munkavállalók igényei 
egyre közelebb állnak a valóság-
hoz. Tehát tisztában vannak vele, 
hogy milyen béreket várhatnak el 
a romániai piacon, és már nincse-
nek olyan magas elvárásaik, mint 
korábban. Ehelyett a kiegészítő 
juttatásokat részesítik előnyben, 
és ezen a téren sem csak az anya-
giakat tartják fontosnak (mint 
például az ételjegyek), hanem a 
rugalmas munkaprogramot és a 

szakmai fejlődés lehetőségét is. 
„Évről évre egyre inkább kikris-
tályosodik, hogy a munkaadók és 
a munkavállalók is élményekre 
vágynak, nem csak egy munka-
helyre, amely által ki tudják fi-
zetni a számlákat. Persze ez nem 
zárja ki egy olyan összegű fizetés 
meglétét, amelyről úgy érzik, hogy 
tükrözi szakmai értéküket, de en-
nél többre vágynak. Ez különbö-
ző juttatásokat jelent, szervezeti 
kultúrát, stabilitást, a szakmai 
fejlődés lehetőségét és egy olyan 
munkaközösséget, amelyben ké-
nyelmesen érzik magukat” – so-
rolta a vezérigazgató.

A munkavállalok egyre inkább 
tisztában vannak vele, hogy 
milyen béreket várhatnak el 
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Mit hoz a Mikulás?
A városi lakosság 89,6 százalé-
ka vásárol ajándékot a számára 
kedves személyeknek Mikulás 
alkalmából, átlagosan 350 lej 
körüli összeget fordítanak erre 
a célra – derül ki a Mednet 
Marketing Research Center által 
november 28. és december 
2. között készített közvéle-
mény-kutatás csütörtökön nyil-
vánosságra hozott eredménye-
iből. A legnépszerűbb ajándék 
továbbra is az édesség (72,5 
százalék), majd a játékok (44,2 
százalék) és a ruházati cikkek/
lábbelik (41,8 százalék) követ-
keznek. Sokan ajándékoznak 
még gyümölcsöt, kozmetiku-
mot vagy parfümöt, könyvet. A 
megkérdezettek említettek még 
dizájner termékeket, ékszereket 
és kiegészítőket.

• RÖVIDEN

B Á L I N T  E S Z T E R

A szaktárca közölte, a minimálbér 
növelésének mértékét a társa-

dalmi partnerekkel, vagyis a szak-
szervezetek és a munkáltatók képvi-
selőivel lezajlott egyeztetések során 
állapították meg. 

Van, akiknek minden marad 
a régiben

Nem minden minimálbér nő azon-
ban. A felsőfokú tanulmányokat 

igénylő állásokat betöltők bruttó 
minimálbére a pótlékok és egyéb 
juttatások nélkül havi 2350 lej 
marad a tervezet szerint. Ludovic 
Orban miniszterelnök ugyanak-
kor bejelentette: nem módosul a 
jelenleg bruttó 3000 lejes építőipa-
ri minimálbér sem. A kormányfő 
egyúttal közölte: bár meglátásuk 
szerint az alkotmány értelmében a 
minimálbérnek egységesnek kell 
lennie, most nem módosul sem 
az építőiparban alkalmazott ága-
zati minimálbér, sem a diplomás 
minimálbér. „Úgy véljük, hogy a 
minimálbér fokozatos emelésével 

lassan-lassan eljutunk ezekhez az 
összegekhez. Az építőiparban tehát 
a jelenlegi szinten maradnak a bé-
rek” – nyomatékosította.

Nyugdíjemelés 
és törvénymódosítás

A nyugdíjasoknak ugyanakkor ga-
rantálja a kormány, hogy jövő év 
szeptember 1-jétől 40 százalékkal nő 
a nyugdíjpont értéke, ahogyan azt a 
jelenleg érvényben levő, a szociál-
demokrata kormány által elfogadott 
törvény előírja. „Mindig is támogat-
tuk a polgárok vásárlóerejének, jö-

vedelmének növelését, függetlenül 
attól, hogy a közszférában vagy a 
versenyszférában dolgoznak vagy 
nyugdíjasok. Ezt az ígéretünket be 
fogjuk tartani” – jelentette ki szer-
da esti televíziós nyilatkozatában 
Ionel Dancă, a miniszterelnöki hi-
vatal vezetője. Cáfolta egyúttal azt 
az értesülést, miszerint a Nemzeti 
Liberális Párt egy olyan, a nyugdíj-
törvényt módosító tervezetet készül 
benyújtani, amely eltörölné a jelen-
leg hatályos jogszabály által előírt 
nyugdíjpontemelést. „A nyugdíjtör-
vénynek a 40 százalékos nyugdíj-
pontemelésre vonatkozó kitételén 
nem fogunk módosítani” – nyoma-
tékosította Ionel Dancă. 

Közben viszont az már tény, 
hogy a liberális kormány hatályos 
nyugdíjtörvény módosítására ké-

szül: Ludovic Orban miniszterelnök 
szerda este bejelentette, kormánya 
2020-ban szakértői csapatokat ala-
kít, amelyek elemzést készítenek a 
romániai nyugdíjrendszerről, hogy 
egy jobb nyugdíjtörvényt dolgoz-
hassanak ki. 

Az előzményekről

Mint ismeretes, Klaus Johannis ál-
lamfő idén július elején hirdette ki az 
azóta megbukott szociálliberális kor-
mány által elfogadott, alkotmánybí-
rósági döntés után újratárgyalt nyug-
díjtörvényt. A jogszabály értelmében 
fokozatosan nő a nyugdíjpont értéke: 
2019. szeptember elsejétől 1265 lejre, 
2020. szeptember elsejétől 1775 lejre, 
2021. szeptember elsejétől pedig 1875 
lejre emelkedik.

Alig nő a minimálbér, a nyugdíjemelést garantálják
• Az országos garantált bruttó minimálbér 7,2 százalékos növelését javasolja a
munkaügyi minisztérium – derül ki a szaktárca honlapján közzétett tervezetből. A
bruttó minimálbér eszerint a mostani 2080 lejről januártól 2230 lejre nőne.




