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A gazdaság legtöbb ágazatá-
ban csökkent áprilisban az 
átlagbér, aminek fő oka, hogy 
a koronavírus-járvány miatt 
kihirdetett szükségállapotban 
nagyon sokan kényszersza-
badságra kerültek, sokakat 
pedig el is bocsátottak. Amúgy 
még mindig az IT-szektor fi zet 
a legjobban, a legkevesebbet 
pedig a válság által egyik leg-
inkább sújtott vendéglátásban 
dolgozók kapták.

 » BÁLINT ESZTER

A koronavírus-járvány alakí-
totta áprilisban a romániai 
fi zetéseket: 112 lejjel, vagyis 

3,4 százalékkal 3182 lejre csök-
kent a nettó átlagbér az előző hó-
naphoz viszonyítva – derül ki az 
Országos Statisztikai Intézet (INS) 
által csütörtökön nyilvánosságra 
hozott adatsorokból. Az egészség-

BRUTTÓ 185 LEJJEL, NETTÓ 112 LEJJEL CSÖKKENT ÁPRILISBAN A ROMÁNIAI ÁTLAGBÉR – SEREGHAJTÓK A VENDÉGLÁTÁSBAN DOLGOZÓK

„Megfertőzte” a fi zetéseket is a koronavírus

Jutalom a frontvonalon harcolóknak. Az egészségügyben 3,2 százalékkal nőttek a fi zetések áprilisban

 »  A legna-
gyobb átlagfi ze-
tést változatlanul 
az IT-szektorban 
dolgozók vihet-
ték haza, köre-
ikben a nettó 
átlagbér elérte a 
7982 lejt. 

ügyben dolgozók javadalmazása is 
megmutatkozik ugyanakkor a bérek 
alakulásában, az egészségügyi al-
kalmazottak és szociális ellátásban 
dolgozók nettó átlagfi zetése valami-
vel több, mint 3,2 százalékkal nőtt 
márciushoz mérten. A közszféra más 
területein viszont csökkenést mér-
tek: a tanügyben 2,8 százalékkal, a 
közigazgatásban pedig 1 százalékkal 
zsugorodott az átlagfi zetés.

Vezet az IT, a lista végén
a vendéglátás
A bruttó átlagbér különben 5201 lej 
volt, 185 lejjel, vagyis szintén 3,4 
százalékkal kevesebb, mint 2020 
márciusában. Az előző év negyedik 
hónapjához mérten eközben 2,2 szá-
zalékos emelkedésről beszélhetünk. 
A reálbérindex viszont a 2019. áprilisi 
szinthez képest csak 99,5 százalékos 
volt, márciushoz mérten pedig a mu-
tató 96,3 százalékon állt. 1990 októ-
beréhez viszonyítva a reálbérindex 
214,3 százalék, ami 8,1 százalékkal 
elmarad az előző hónapban jegyzett 
szinthez képest.

A legnagyobb átlagfi zetést válto-
zatlanul az IT-szektorban dolgozók 
vihették haza, köreikben a nettó át-
lagbér elérte a 7982 lejt. A legalacso-
nyabb fi zetést a járványnál karöltve 
érkező válság által egyik leginkább 
érintett szektor alkalmazottai kapták, 
a szállodák és éttermek dolgozói átla-
gosan 1340 lejt kerestek áprilisban.

Csökkenés a legtöbb ágazatban
A havi átlagbér kiszámításakor be-
számolták a kényszerszabadságra 
küldötteknek biztosított 75 százalé-
kos fi zetést is. Áprilisban amúgy a 
gazdaság szinte valamennyi ágaza-
tában visszaesést regisztráltak: az 
előző hónaphoz mérten a gazdasági 
tevékenység megszakítása vagy fel-

függesztése, az alkalmazottak kény-
szerszabadságra küldése, a termelés 
vagy a bevételek zsugorodása, a fi -
zetések csökkentése, a nagyobb fi ze-
téssel rendelkezők elbocsátása miatt 
kisebb volt a nettó átlagbér.

A legjelentősebb átlagbércsökke-
nést a légi szállítások terén mérték, 
az itt dolgozók a szükségállapot ki-
hirdetése nyomán 29,1 százalékkal 
kevesebbet kerestek. A dohányipar-
ban 22,8 százalékos volt a zsugoro-
dás, ez azonban a statisztikai intézet 
közleménye szerint nem annyira a 
válságnak tudható be, hanem annak, 
hogy az előző hónapokban voltak kü-
lönféle prémiumok. 12 és 19 százalék 
között csökkentek a fi zetések töb-
bek között a gumiból és műanyag-
ból különböző termékeket gyártó 
ágazatban, a bőrfeldolgozásban, a 
vendéglátásban, az italgyártásban, 
a járműgyártásban, az eseményszer-
vező cégeknél, valamint a kulturális 
intézményeknél. 7,5 és 11 százalék 
közötti összeggel vittek haza keve-
sebbet egyebek mellett a textilipar-
ban, a készruhagyártásban, az elekt-
ronikai cikkeket gyártó ágazatban, a 
papírgyártásban, a kereskedelemben 
(beleértve az autó- és motorkerék-
pár-javítást) vagy a tudományos és 
műszaki tevékenységek terén.

Voltak szerencsésebbek is
Voltak ugyanakkor olyan gazdasági 
ágazatok is, ahol a különböző pré-
miumoknak, extra juttatásoknak, 
segélyeknek, a profi tból visszaosz-
tott összegeknek és más alapoknak, 
a tervezett termelés túlteljesítésének 
köszönhetően nőttek a fi zetések áp-
rilisban. Az a sajnálatos tény is hoz-
zájárult viszont az egyes szektorok 
átlagbérének növekedéséhez, hogy 
átlagbérnél kevesebbet kereső alkal-
mazottakat bocsátottak el.

A legjelentősebb, 13,8 százalékos 
átlagbér-növekedést a villamosener-
gia-, gáz-, gőzellátás, légkondicioná-
lás iparágában dolgozók élvezhették, 
10,8 százalékkal pedig a kitermelés 
melléktevékenységei következtek.
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 » B. E.

Nem használ a román államnak, 
épp ellenkezőleg, hogy a képvi-

selőház szerdán elfogadta azt a tör-
vényt, amely megtiltja a kormánynak 
a következő két évben, hogy állami 
vállalatok részvényeit értékesítse pri-
vatizációs ügyletek révén – reagált 
csütörtöki közleményében az előző 
nap történtekre a Bukaresti Érték-
tőzsde (BVB).  A kifogásolt jogsza-
bályjavaslatot a Szociáldemokrata 
Párt (PSD) törvényhozóinak egy cso-
portja terjesztette be, és korábban a 
szenátus már elfogadta. A dokumen-
tum kimondja: tilos eladni állami 
vállalatok és bankok részvényeit, 
függetlenül attól, hogy az állam mek-
kora részesedéssel rendelkezik az 
említett társaságokban. A jogszabály 
a már folyamatban levő privatizáció-
kat is leállítja. A törvény beterjesztői 

szerint így akarják védeni az állami 
tulajdont.

A kormány alkotmánybírósághoz 
fordul
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) nem 
támogatta a jogszabályt, a kormány ál-
láspontja szerint ez a privatizációs stop 
bizonytalanságot kelt a versenyszférá-
ban a román gazdasággal szemben, 
és a befektetőket eltávolíthatja Romá-
niától. A kabinet emlékeztetett, hogy 
az elmúlt években lezajlott kisebbségi 
részvénypakettek értékesítése a Buka-
resti Értéktőzsdén keresztül zajlott, és 
hasznot hozott az államnak, hiszen 
ezek előnyös privatizációk voltak.

Ludovic Orban miniszterelnök értet-
lenségét fejezte ki a jogszabállyal kap-
csolatban, és jelezte, már folyamatban 
van a Hidroelectrica országos energia-
termelő vállalat kisebbségi részvény-
csomagjának privatizálása, de a CEC 

Bank részvényesei közé is bevonnának 
magánbefektetőt, hogy versenyképe-
sebb legyen a pénzintézet. A kormány-
fő egyúttal bejelentette: alkotmánybí-
rósághoz fordulnak, és megtámadják 
a jogszabályt a taláros testületnél. A 
várható alkotmányos normakontrollt 
követően még Klaus Iohannis államel-
nöknek is alá kell írnia a jogszabályt 
ahhoz, hogy hatályba léphessen.

A tőzsde szerint akadályozza
a fejlődést
A kormány állásfoglalása a témában 
megegyezik a Bukaresti Értéktőzs-
de álláspontjával. A BVB csütörtöki 
közleményében sajnálattal állapítja 
meg, hogy a parlament elfogadta a 
jogszabályjavaslatot, mivel az szerin-
tük nemhogy nem használ, hanem 
egyenesen árt az ország érdekeinek, 
korlátozza ugyanis az állam lehető-
ségeit, hogy a tőkepiacot használja a 

költségek és beruházások fi nanszíro-
zására, és egyúttal késlelteti az állami 
tulajdonban levő portfólió korszerűsí-
tését és hatékonyabbá tételét. A BVB 
most emlékeztet, ők már azt követően, 
hogy a törvénytervezet átment a szen-
átuson, valamennyi párthoz, a képvi-
selőház szakbizottságainak tagjaihoz, 
a kormányhoz és az államfőhöz egya-
ránt eljuttatták érvekkel alátámasztott 
állásfoglalásukat, példákat hozva fel 
azon állami vállalatokkal kapcsolato-
san, amelyeket tőzsdére vittek. „Úgy 
gondoljuk, hogy a politikai döntésho-
zóknak az összes aspektust – társadal-
mi, gazdasági, pénzügyi stb. – szem 
előtt kell tartaniuk, amikor olyan jog-
szabályjavaslatokat terjesztenek be, 
amelyek negatívan hathatnak ki a gaz-
dasági tevékenységre, illetve az összes 
gazdasági szereplő fejlesztési terveire” 
– szögezi le zárásképpen a Bukaresti 
Értéktőzsde közleménye.

Árthat a gazdaságnak a parlament által elfogadott privatizációstop

 » A kormányfő 
egyúttal beje-
lentette: alkot-
mánybírósághoz 
fordulnak, és 
megtámadják 
a jogszabályt a 
taláros testület-
nél. A várható 
alkotmányos 
normakontrollt 
követően még 
Klaus Iohannis 
államelnöknek 
is alá kell írnia a 
jogszabályt ah-
hoz, hogy hatály-
ba léphessen.

Nem árulja el Ludovic Orban, mennyivel emelkednek a nyugdíjak

A kormány annyival fogja növelni a nyugdíjakat, amennyivel lehetséges, amennyivel a gazdasági 
helyzet engedi, és csakis komoly elemzés, előrejelzés alapján – jelentette ki szerda este Ludo-
vic Orban kormányfő. Amikor újságírók arról kérdezték, hogy kormánya eleget tesz-e a tavaly 
elfogadott nyugdíjtörvénynek, és szeptember elsejétől megemeli-e 40 százalékkal az öregségi 
járandóságot, a miniszterelnök úgy felelt: a kabinet elemzések, adatok, komoly előrejelzések, ha-
tásvizsgálatok alapján dolgozik. Hozzátette, elsősorban el kell végezni az első fél évre a gazdasá-
gi-költségvetési elemzést. Orban szerint ugyanakkor gazdasági előrejelzést kell készíteni közép- és 
hosszútávra, fi gyelembe véve az európai gazdaság alakulását is, mivel Románia gazdasága elvá-
laszthatatlan Európa gazdaságától. „A kapott adatok alapján meg tudjuk hozni a döntést. Emelni 
fogjuk a nyugdíjakat, de annyival, amennyivel a gazdasági helyzet engedi” – szögezte le Orban arra 
a kérdésre, hogy mikor fogja a kormány bejelenteni a nyugdíjak szeptember elsejétől történő eme-
lését. Hozzáfűzte, nem lehet azt tenni, hogy „csak a választásokig fi zetjük a nyugdíjakat, ahogyan 
azt a PSD akarná”, hanem „meg kell hogy legyen a garancia arra, hogy 2021-ben, 2022-ben, 2023-
ban és 2024-ben is ki lehet azokat fi zetni”.




