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A MUNKAVÁLLALÓK TÖBBSÉGE MEGELÉGEDNE NETTÓ 3000 LEJJEL

Csökkenő bérelvárások
Már nem irreálisan maga-
sak a bérelvárások Romá-
niában: a munkavállalók 
többsége úgy véli, hogy 
legtöbb nettó 3000 lejes 
fi zetést érdemel – derül 
ki az eJobs állásközvetítő 
portál friss felméréséből. 
A különböző kiegészítő jut-
tatások azonban továbbra 
is szerepelnek az elvárások 
között, legtöbben ételjegye-
ket és ünnepi prémiumokat 
szeretnének kapni, illetve a 
rugalmas munkaprogramot 
is fontosnak tartják.

 » ISZLAI KATALIN

C sökkenő bérrel kapcsola-
tos elvárások, a többség 
úgy gondolja, hogy leg-

több 3000 lejes fi zetést érdemel 
– legalábbis ez derül ki az eJobs 
állásközvetítő portál által, 1500 
személy megkérdezésével ké-
szített, a lakosság bérekkel 
kapcsolatos elvárásait górcső 
alá vevő közvélemény-kutatás 
eredményeiből. A felmérés ké-
szítői arra voltak kíváncsiak, 

hogy a válaszadók szerint mi-
lyen összegű béreket érdemel-
nének szakmai tapasztalatuk és 
foglalkoztatási területük szerint. 
A többség, 57 százalék úgy vélte, 
hogy az ideális bér legtöbb net-
tó 3000 lej lenne. Pontosabban 
20 százalékuk 1500 és 2000 lej 
közötti összeget nevezett meg, 
17 százalékuk 2000 és 2500 lej 
közöttit, további 20 százalékuk 
pedig 2500 és 3000 lej közöttit.

Akadtak persze olyanok is, 
akik ennél magasabb összege-
ket tartottak elfogadhatónak. 
A válaszadók kevéssel több 
mint negyede úgy vélte, hogy 
3000 és 4000 lej közötti bért ér-
demelne, 9 százalékuk 4000 és 
5000 lej közötti összeget neve-
zett meg, 4 százalékuk 5000 és 
6000 lej közöttit, 3 százalékuk 
6000 és 8000 lej közöttit, 2 szá-
zalékuk pedig 8000 és 10 000 
lej közöttit. A különböző béren 
kívüli juttatások közül legtöb-
ben étkezési utalványokat (72,5 
százalék) és ünnepi prémiumo-
kat (70 százalék) szeretnének 
kapni. Emellett sokan tartot-
ták fontosnak a magánklinikai 
szolgáltatások biztosítását, a 
13. fi zetést, a fi tneszbérletet, a 
csapatépítő programokat vagy 
a különböző kedvezményeket a 
partnercégeknél. 

Bogdan Badea, az eJobs ve-
zérigazgatója az eredményekkel 
kapcsolatosan elmondta: a lát-
szat ellenére a munkavállalók 
igényei egyre közelebb állnak a 
valósághoz, tehát az emberek 
tisztában vannak azzal, hogy 
milyen béreket várhatnak el a 
romániai piacon, és már nin-
csenek olyan magas elvárásaik, 
mint korábban. Ehelyett a kie-
gészítő juttatásokat részesítik 
előnyben, és ezen a téren sem 
csak az anyagiakat tartják fon-
tosnak (mint például az étkezési 
utalványok), hanem a rugalmas 
munkaprogramot és a szakmai 
fejlődés lehetőségét is. „Évről 
évre egyre inkább kikristályo-
sodik, hogy a munkaadók és a 
munkavállalók is élményekre 
vágynak, nem csak egy munka-
helyre, amelynek köszönhetően 
ki tudják fi zetni a számlákat. 
Persze ez nem zár ki olyan ösz-
szegű fi zetést, amelyről úgy 
érzik, hogy tükrözi szakmai ér-
téküket, de ennél többre vágy-
nak. Ez különböző juttatásokat 
jelent, szervezeti kultúrát, stabi-
litást, a szakmai fejlődés lehető-
ségét és egy olyan munkaközös-
séget, amelyben kényelmesen 
érzik magukat” – osztotta meg 
tapasztalatait a munkaerőpiaci 
szakértő.

Változó elvárások. Nem csak a fi zetés fontos ma már  nagyon sok álláskeresőnek 

 » BÁLINT ESZTER

A romániai városi lakosság 89,6 
százaléka 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. kö-
zött készített közvélemény-kutatás 
csütörtökön nyilvánosságra hozott 
eredményeiből. A legnépszerűbb 

ajándék továbbra is az édesség 
(72,5 százalék), majd a játékok 
(44,2 százalék) és a ruházati cik-
kek/lábbelik (41,8 százalék) követ-
keznek. Sokan ajándékoznak még 
gyümölcsöt, kozmetikumot vagy 
parfümöt, könyvet. A megkérde-
zettek említettek még dizájner 
termékeket, ékszereket és kiegé-
szítőket, kávét, okostelefon- vagy 
táblagép-kiegészítőt is.

Bár továbbra is a hagyományos 
kereskedelem vezet, ezekben zaj-

lik az ajándékok beszerzésének 
86,6 százaléka, 45,2 százalékra 
nőtt azoknak az aránya, akik 
web áruházakból (is) vásárolnak, 
a városi lakosság 75 százaléka pe-
dig ilyenkor a karácsonyi vásárok 
kínálatából is választ ajándéktár-
gyakat.

A válaszadók különben átla-
gosan 355,38 lejt költenek Miku-
lás-ajándékokra, ami enyhe nö-
vekedést mutat a tavalyi 345,26 
lejhez képest.

Többnyire édességet hoz a Mikulás




