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A 2019-es fi zetésemeléseket kö-
vetően a közszférában a bruttó 
átlagbér elérte a havi 6472 lejt, 
ami 36,6 százalékkal meghalad-
ja a magánszektor átlagfi zetését 
– közölte a Pénzügyi Tanács.

 » B. E.

M integy 16,2 milliárd lejjel, 
vagyis 18,8 százalékkal nőt-
tek tavaly az állam bérkiadá-

sai az előző évhez mérten, a 2016-os 
szinthez viszonyítva pedig nagyjából 
45,8 milliárd lejes, azaz 79,5 száza-
lékos növekedésről beszélhetünk – 
derül ki a bukaresti Pénzügyi Tanács 
frissen nyilvánosságra hozott adat-
soraiból. A  jelentés szerint európai 
uniós viszonylatban Romániában a 
2019-es már a második olyan év volt 
zsinórban, amikor a költségvetési be-
vételekhez képest a legmagasabb a 
fi zetésekre fordított összegek aránya, 
eléri a 33,8 százalékot, ami még a gaz-
dasági világválsági előtti, 2007–2008-
as szintnél is magasabb.

„A 2019-es fi zetésemeléseket köve-
tően a közszférában a bruttó átlagbér 
elérte a havi 6472 lejt, ami 36,6 száza-
lékkal meghaladja a magánszektor 
átlagfi zetését” – irányítja rá a fi gyel-
met a dokumentum. Eszerint a legna-
gyobb mértékben, 18,8 százalékkal a 
tanügyben dolgozók fi zetése nőtt, a 
tavalyi év utolsó negyedévére elérte 
a havi nettó 5823 lejt. „Ez az erőteljes 
növekedés számottevően hozzájárult 
a közszféra átlagfi zetésének bővülé-
séhez. A közalkalmazottak körében 
amúgy tavaly az egészségügy és a szo-

ciális ellátás terén dolgozók voltak a 
legkevésbé szerencsések, átlagbérük 
„mindössze” 5,8 százalékkal nőtt, 
elérve a 6363 lejt. A közigazgatásban 
alkalmazottak átlagbére 8229 lej volt 
a tavalyi év végén, 13,1 százalékkal 
magasabb, mint az előző év azonos 
időszakában.

Amint arról lapunkban korábban 
beszámoltunk, 2019 decemberében 
3340 lej volt Romániában a nettó át-
lagbér. Ez az összeg azonban április-
ban a koronavírus-járvánnyal kar-
öltve érkező gazdasági válság miatt 
3182 lejre csökkent. A közszférában 
eltérően alakult az év negyedik hó-
napjában az átlagfi zetés, miután az 
első vonalban harcoló egészségügyi 
dolgozók pluszjuttatásban része-
sültek, az egészségügy és szociális 
ellátás átlagbére valamivel több, 
mint 3,2 százalékkal nőtt március-
hoz mérten. A közszféra más terü-
letein viszont csökkenést mértek: a 
tanügyben 2,8 százalékkal, a köz-
igazgatásban pedig 1 százalékkal 
zsugorodott az átlagfi zetés.

ARÁNYAIBAN ROMÁNIA FORDÍTJA A LEGTÖBB PÉNZT AZ ÁLLAMI KÖLTSÉGVETÉSBŐL FIZETÉSEKRE UNIÓS VISZONYLATBAN

Sokkal jobban keresnek a közalkalmazottak

Kinek több, kinek kevesebb. Hatalmas szakadék tátong a köz- és a magánszféra bérei között
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 » BÍRÓ BLANKA 

E lveszíthetik vagyonukat azok az 
alapítványok, civil szervezetek, 

amelyek nem alkalmazzák a pénz-
mosás elleni törvény rájuk vonatko-
zó paragrafusait, miután a bukaresti 
kormány csak a cégek esetében tolta 
ki a kötelező nyilatkozat leadási ha-
táridejét – hívja fel a fi gyelmet Deb-
reczeni János adótanácsadó. Mint 
lapunknak kifejtette, 2019/129-es 
törvény tavaly júliusban jelent meg, 
ebben az áll, hogy minden cégnek, 
civil szervezetnek be kell nyújtania 
egy nyilatkozatot a valós kedvezmé-
nyezettekről. A járvány miatt a tör-
vény hatálybalépését a 2020/29-es 
sürgősségi kormányrendelettel elha-
lasztották, a sürgősségi helyzet lejár-
ta utáni három hónapban határozták 
meg. A cégek esetében kiadtak egy 
újabb rendeletet, ezúttal a 2020/69-
es számút, amely november 1-re tolja 
ki a határidőt, viszont ebben a civil 
szervezetek, alapítványok nem sze-
repelnek, tehát esetükben maradt a 
sürgősségi helyzet utáni három hó-
nap, vagyis augusztus 14.

Így nekik mielőbb el kell kezdeniük 
a folyamatot, hogy ne fussanak ki a 
határidőből – tanácsolja Debreczeni 
János. Mint részletezte, a dokumentá-
ciót iktatni kell a megyei törvényszé-

keken, majd el kell küldeni az igaz-
ságügyi minisztériumba is. Meglátása 
szerint a procedúra bonyolult, és félő, 
hogy a kisebb szervezetek, alapítvá-
nyok nem is tudnak erről a kötelezett-
ségről. „A veszély az, hogy a pénzmo-
sás elleni törvény a cégek esetében 
pénzbírságot ír elő, ha nem tartják be 
a határidőt, viszont a civil szervezetek 
esetében bármelyik minisztérium, de 
magánszemély is kérheti a bíróságon 
felszámolásukat, ha nem tesznek ele-
get határidőre ennek a kötelezettség-
nek” – húzta alá Debreczeni János. A 
folyamat a további veszélye, hogy ha 
egy alapítványt felszámolnak, a va-
gyona az államra száll. Ugyanakkor 
bárki kihasználhatja ezt a lehetősé-
get, például a magyarellenes Dan Ta-
nasă is kérheti a magyar alapítványok 
felszámolását, ha nem tartják be ezt 
a határidőt. Az adószakértő szerint 
ez egy drasztikus fellépés az állam 
részéről, ezért nagyon fontos, hogy az 
alapítványok időben lépjenek, ne ad-
janak maguk ellen támadási felületet.

Mint ismeretes, a pénzmosás elle-
ni törvénnyel európai uniós irányel-
veket emeltek át megkésve romániai 
jogszabályi környezetbe. Az uniós 
irányelv azért készült, hogy a gyanús 
tranzakciókat kiszűrhessék, a külön-
böző pénzmozgások kedvezménye-
zettei legyenek nyilvánosak.

Civil szervezetek veszélyben
 » BÁLINT ESZTER

Bár a június 15-ei lazítások nyomán 
tegnaptól kinyithattak a plázák-

ban működő kereskedelmi egységek 
– kivéve a vendéglőket és a mozikat –, 
nem minden boltra került ki a „Nyit-
va” tábla. A romániai kiskereskedelmi 
egységek szakmai szervezete, a RoRe-
tail már jó előre bejelentette, hogy a 
munkáltatói szövetséghez csatlakozott 
üzletek nem nyitnak ki azokban a be-
vásárlóközpontokban, amelyek tulaj-
donosai az elmúlt három hónapban is 
éppen úgy kérték tőlük a bérleti díjat, 
mintha nyitva tartottak volna, holott 
március közepétől hatósági tiltás miatt 
kellett lehúzva tartaniuk a redőnyt. 

A RoRetail bejelentése szerint til-
takozásképpen tegnap és ma még 
zárva tartják boltjaikat ezekben a 
plázákban, szerdától pedig ugyan 
megnyitnak, de látható helyen je-
lezni fogják, hogy tiltakoznak az 
üzemeltető gyakorlata ellen, és az 
eladók is szalaggal a karjukon fogják 
újra felvenni a munkát. Bár a mun-
káltatói szövetség Facebook-oldalán 
is kérték, hogy hozzák nyilvános-
ságra, mely plázákról van szó, erre 
lapzártánkig nem került sor. Ami biz-
tos: a RoRetailnek olyan tagjai van-
nak többek között, mint a Pepco, a 
Benvenuti, a Gerovital, a Farmec, az 
Adidas, a Puma, a Gatta, a Triumph, 
a Chicco, a Kitchenshop, a Noriel, a 
Nobilacasa, a Cozacone, a Dolce&-
Gabana vagy a Bata. A Benvenuti 
amúgy közleményben tudatta, hogy 
boltjai csaknem harmada zárva ma-
rad erre a két napra, a Kitchenshop 
pedig a Facebook közösségi portálon 
közzétett bejegyzésében jelezte, hogy 
csatlakozik a RoRetail akciójához.

A szakmai szövetség amúgy a tiltako-
zásával azt szeretné elérni, ha a zárva 
tartás idejére nem kellene bérleti díjat 
és reklámköltséget fi zetniük a bevásár-
lóközpontok üzemeltetőinek, illetve az 
elkövetkező, forgalom szempontjából 
bizonytalannak ígérkező időszakban 
az eladások alapján kellene fi zetniük.

Foghíjas egyelőre a plázanyitás

 » A RoRetail-
nek olyan tagjai 
vannak többek 
között, mint a 
Pepco, a Benve-
nuti, a Gerovital, 
a Farmec, az Adi-
das, a Puma, a 
Gatta, a Triumph, 
a Chicco, a Kit-
chenshop, a No-
riel, a Nobilaca-
sa, a Cozacone, 
a Dolce&Gabana 
vagy a Bata.

Csőd szélén egy ismert brand

Bíróságon kérte a csődeljárás elindítását a Steilmann 
Románia ellen Romeo Pomponiu üzletember – írta 
a Profi t.ro üzleti portál. Ez az első ismert romániai 
brand, amely konkrétan elismeri, hogy az elmúlt három 
hónapnyi leállás keresztülhúzta számításaikat, és a 
kiesések hatalmas érvágást jelentenek. Az élelmiszert 
nem forgalmazó kiskereskedelmi egységek amúgy 
világszerte megsínylették a koronavírus-járvány miatti 
kényszerszünetet, az elmúlt időszakban olyan vállalatok 
kértek csőd- vagy fi zetésképtelenségi eljárást, mint a 
Debenhams, a Neiman Marcus vagy a JC Penney.

Bérek, nyugdíjak befagyasztását hozhatja a román államadósság növekedése

Románia államadóssága a hazai össztermék (GDP) 50 százaléka fölé emelkedhet 2021-ben az optimista forgatókönyv szerint, a pesz-
szimista változat alapján a GDP 55 százalékát is meghaladhatja a Pénzügyi Tanács szerint – írja a Ziarul Financiar gazdasági újság. A 
pénzügyi napilap a testület éves jelentését idézi, amely megállapította, hogy a koronavírus-járvány miatt az idén az államháztartási hiány 
GDP-arányosan 8,1–10,4 százalék között lesz, ami meghaladja a kormány által várt 6,7 százalékot. A tanács szerint az idei év végén az 
államadósság meg fogja haladni a GDP 45 százalékát, és arra fi gyelmeztettek, hogy a 2020–2021-es időszakban az államadósság gyors 
ütemben fog emelkedni. A Román Nemzeti Bank (BNR) adatai szerint tavaly év végén az államadósság a GDP 35,2 százalékát tette ki, 
március végén pedig a 37,9 százalékát. A Pénzügyi Tanács emlékeztetett, hogy a  pénzügyi és költségvetési felelősségi törvény szerint 
amennyiben az államadósság meghaladja a 45 százalékot a kormánynak meg kell indokolnia a növekedést, és javaslatokat kell tennie, 
hogy hogyan akarja fenntartható szinten tartani. Az 50 százalékos küszöbérték meghaladása esetén a kormány befagyaszthatja a béreket 
a közszférában, az 55 százalék túllépése esetén a szociális kiadásokat, így a nyugdíjakat is. Ezeket az óvintézkedéseket 2013-ban vezet-
ték be annak érdekében, hogy a maastrichti szerződésbe foglalt 60 százalékos határértéket ne lépje túl Románia.




