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H I R D E T É S

 » BÁLINT ESZTER

Á tlagosan 20–30 százalék-
kal bővült a webáruházak 

forgalma a koronavírus-járvány 
begyűrűzése óta Romániában, 
ugyanakkor a „szobafogságba” 
kényszerülés nyomán több mint 
10 százalékkal megnőtt a közös-
ségi oldalakat látogatók száma 
is – derül ki az MTH Digital digi-
tálismarketing-ügynökség által 
készített felmérésből. „Míg más 
gazdasági ágazatokra lesújtott a 
pandémia, az online kereskede-
lem és az online hirdetések piaca 
lesznek azok, amelyek közép- és 
hosszú távon a haszonélvezői 
lesznek ennek az időszaknak. 
Az április–júniusi periódusban, 
amikor a boltok zárva voltak, azt 
tapasztaltuk, hogy nőtt a legtöbb 
webáruház forgalma, mint ahogy 
nagy volt az új kliensek száma is” 
– idézi a közlemény Raluca Ra-
dut, az ügynökség alapítóját.

Változás a reklámok piacán
A felmérés eredményei alapján 
készült elemzés kiemeli, hogy a 
webáruházak a járványügyi kor-
látozások bevezetése után átnyer-
geltek a hagyományos reklám-
felületekről, és intenzív online 
reklámkampányba kezdtek, jóval 
nagyobb költségvetést szántak a 
digitális csatornákon való népsze-
rűsítésre, mint a korábbi években. 
A legfőbb reklámhordozó ebben 
az időszakban a Google Ads (Sear-
ch Ads, Display Ads és Shopping 
Ads), a YouTube Ads, a Facebook 
Ads és az Instagram Ads volt, de 
megnőtt az érdeklődés olyan plat-
formokon való hirdetés iránt is, 
mint a Pinterest vagy a TikTok. 
Ugyanakkor a szépségápolási, va-
lamint életmódtermékeket, illetve 
divatárut értékesítő online felüle-
tek 30 százalékkal megemelték a 

Facebook, valamint a Google Disp-
lay Network platformokon hirde-
tésre szánt költségvetést.

Előnyben, akinek volt
webáruháza is
Az Answear online kereskedelmi 
platform elemzése eközben arra 
irányítja rá a fi gyelmet, hogy a 
divattermékeket árusító cégek 
körében hatalmas veszteségeket 
okozott, hogy a szükségállapot 
idején a lakosságot gyakorlatilag 
„szobafogságba” kényszerítették, 
és néhány kivételtől eltekintve a 
boltoknak is le kellett húzniuk a 
redőnyt. Azok tudtak közülük a 
leggyorsabban alkalmazkodni az 
új helyzethez, ahol az offl  ine-nal 
párhuzamosan online értékesítés 
is zajlott, rövid idő alatt ki tudták 
dolgozni új stratégiájukat, felké-
szülve arra, hogy új ügyfelek is, 
akik még soha nem vásároltak 
online, megtalálják őket, és ki is 
tudjanak szolgálni mindenkit.  

Kihívást jelentett ugyanakkor 
minden divatárut értékesítő cég 
számára, hogy a kijárási korlátozá-
sok és a home offi  ce mellett meg-
változott a fogyasztók igénye is, a 
tavaszi–nyári elegáns divatáruk, 
valamint a kültéri tevékenységhez 
használt cikkek iránt megcsappant 
az érdeklődés, annál inkább meg-
nőtt az igény a casual és sportos 
ruházat iránt.

A legtöbb vállalkozó számára az 
is prioritást élvezett, hogy ügyfelük 
minél biztonságosabban jusson 
hozzá a vágyott áruhoz, így a cso-
magolás folyamán óvintézkedése-
ket foganatosítottak az Answear 
elemzése szerint, egyebek mel-
lett több ízben is fertőtlenítettek. 
A web áruházak ugyanakkor azóta 
is az online bankkártyás fi zetést ta-
nácsolják a készpénzzel szemben, 
a bankók ugyanis a vírus potenciá-
lis hordozói lehetnek.

Shoppingolás online térbenEGYETLEN HONATYA ELLENEZTE AZ ELLENZÉKI TÖRVÉNYJAVASLATOT

Megadózott luxusnyugdíjak
Már csak Klaus Iohannisnak 
kell kihirdetnie a parlament 
által elsöprő többséggel 
tegnap elfogadott jogsza-
bályt, és akár 85 százalékos 
adó is sújthatja a különleges 
nyugdíjakat.

 » KRÓNIKA

E lsöprő többséggel fogadta el 
tegnapi ülésén a képviselő-
ház a különleges nyugdíjak 

megadóztatását előíró törvény-
tervezetet. A szenátus által ko-
rábban megszavazott kezdemé-
nyezést csaknem egyhangúlag 
– 307 szavazattal egy ellenében 
– fogadta el az alsóház.

 Ha senki nem támadja meg az 
alkotmánybíróságon, és Klaus 
Iohannis államfő is kihirdeti, a 

jogszabály 85 százalékos adót 
vet ki a nem járulékbefi zetés 
alapján meghatározott  különy-
nyugdíjak havi 7000 lejt megha-
ladó részére. A havi 2000 lejnél 
nagyobb nyugdíjak 2000 lej fe-
letti (7000 lejig terjedő) részét 10 
százalékkal adóztatják meg.

 A parlamenti pártok azt kö-
vetően egyeztek meg a luxus-
nyugdíjak megadóztatásáról, 
hogy a bukaresti alkotmány-
bíróság májusban megállapí-
totta: alkotmánysértő, így nem 
léphet hatályba a különnyug-
díjak eltörléséről rendelkező 
törvény, amelyet januárban 
ellenszavazat nélkül fogadott 
el a bukaresti képviselőház. 
Ennek nyomán megmaradt a 
bírák, ügyészek, pénzügyőrök, 
pilóták, parlamenti képviselők, 
szenátorok és diplomaták kü-
lönnyugdíja, amelynek mér-
tékét nem járulékbefi zetéseik, 
hanem az illető ágazat számára 
hozott speciális jogszabályok 
alapján határozták meg. A mos-
tani jogszabály már a katonák, 
rendőrök és titkosszolgálati 
ügynökök szolgálati járandósá-
gára is kiterjed.

Teljes egyetértésben
A Liviu Pop, az ellenzéki Szociál-
demokrata Párt (PSD) szenátora 
által kezdeményezett törvény-
javaslatot 2019-ben fogadta el a 
szenátus első kamaraként. Az 
alsóház tegnapi ülésének elején 
a PSD képviselőházi frakcióveze-
tője, Alfred Simonis kérte, hogy 
a plenáris üléssel egy időben a 
szakbizottság vitassa meg a ter-
vezetet, és az ülés végéig szöve-
gezze meg a véleményezést. „Ha 
valóban mindannyian el akar-
juk törölni a szemtelenül magas 
nyugdíjakat, szabjuk meg közö-
sen, hogy mennyivel és milyen 
összeg fölött adóztatjuk meg 
ezeket” – fogalmazott Simonis. 
Az ellenzéki politikus hozzátette, 
hogy alakulata a különnyugdíjak 
drasztikus, 70, 80 vagy akár 90 
százalékkal való megadózását 
támogatja.

Florin Roman, a nemzeti libe-
rálisok (PNL) képviselőházi frak-
cióvezetője azt mondta, miután 
az alkotmánybíróság döntései 
nem teszik lehetővé a külön-
nyugdíjak eltörlését, kollégái 
minden bizonnyal megszavaz-
zák a kezdeményezést. Hozzátet-
te, alakulata a progresszív adóz-
tatás bevezetését támogatná, de 
a különnyugdíjak 70, 80 vagy 
akár 95 százalékos megadózását 
is készen állnak megszavazni, ha 
van erre politikai akarat.

A PSD igénylését az RMDSZ, 
a Népi Mozgalom Párt (PMP) és 
a Mentsétek meg Romániát Szö-
vetség (USR) is támogatta.

Milliárdok
a kiváltságosoknak
A román állam amúgy tavaly 9 
milliárd lejt fordított a külön-
nyugdíjakra.  Az országos nyug-
díjpénztár szerint 2019 végén 
3878 volt bíró és ügyész kapott 
átlagosan 18 716 lejes, 840 volt 
diplomata átlagosan 5538 lejes, 
792 volt parlamenti tisztviselő 
átlagosan 4547 lejes, 1440 volt 
pilóta átlagosan 10 891 lejes, 
609 volt pénzügyőr átlagosan 

7800 lejes és 1800 bírósági jegy-
ző átlagosan 4439 lejes különy-
nyugdíjat. Az aktív szolgálattól 
visszavonult több mint 178 ezer 
katona, belügyi alkalmazott kö-
zül mintegy 40 ezren kapnak 
6000 lejt meghaladó juttatást. 
A hozzájárulásuk alapján fi ze-
tett 5,1 millió nyugdíjas havi já-
randóságának átlaga eközben 
az első negyedévben havi 1423 
lej volt.

Állandó kampánytéma
Az átlagos nyugdíjak többszörö-
sére rugó luxusnyugdíjak ügye a 
helyhatósági és parlamenti vá-
lasztások közeledtével vált ismét 
központi témává: a pártok egy-
másra licitálva próbáltak politi-
kai hasznot húzni abból, hogy az 
emberek többsége által méltány-
talannak tartott extra juttatások 
eltörlését szorgalmazták, illetve 

egymást vádolták a kiváltságo-
sok védelmével.

A tavaly ősszel ellenzékbe ke-
rült PSD ugyanakkor a jelenlegi 
válságos gazdasági helyzetben 
azt is követeli a PNL kisebbségi 
kormányától, hogy léptesse élet-
be a baloldali parlamenti több-
ség által megszavazott nyugdíj-
törvényt, amelynek értelmében 
ősztől 40 százalékkal kellene 
emelkednie valamennyi – járu-
lékbefi zetésen alapuló – nyug-
díjnak, valamint duplázza meg a 
gyermeknevelési támogatást.

 A PNL eközben már a korona-
vírus-járvány előtt a bruttó hazai 
termék 3 százalékát meghaladó 
államháztartási hiányt örökölt a 
– sorozatos bér- és nyugdíjeme-
lésekről határozó – PSD-kor-
mánytól. A járvány begyűrűzése 
óta a PNL pénzügyminisztere 
beismerte: teljesíthetetlen a tör-
vény által előírt 40 százalékos 
nyugdíjemelés, Florin Cîțu a já-
randóságok 10 százalékos emelé-
sét valószínűsítette.  Idén amúgy 
a bukaresti kormány 6,7 százalé-
kos államháztartási hiányra szá-
mít, de az Európai Bizottság 9,2 
százalékos defi cittel számol.

Kevesen vásárolnak online

A digitális gazdaság és társadalom fejlettségét mérő mutató (DESI) 
szerint Románia lakosságának jelenleg 72 százaléka használ 
internetet, ám alig 29 százalékuk vásárol online. A felhasználók-
nak amúgy több mint 90 százaléka regisztrált valamely közösségi 
oldalra, ezek közül a Facebook a legnépszerűbb 11 millió felhasz-
nálóval, de a koronavírus-járvány begyűrűzése nyomán az Insta-
gramot használók száma is elérte a 4,2 milliót.

Elszálló juttatás. Jelenleg 1440 volt pilóta átlagosan 10 891 lejes különleges nyugdíjban részesül




