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A gazdasági termelés fokoza-
tos újraindítását jelzi, hogy 
júliusban csaknem száz lejjel 
nőtt a bruttó átlagbér. A köz-
szférában főként az üdülési 
csekkek éreztették hatásukat 
a statisztikai intézet adatso-
rai szerint.

 » KRÓNIKA

J úliusban 98 lejjel 5468 lejre (+1,8 
százalék) nőtt a bruttó átlagbér, 
miközben a nettó átlagfi zetés 

3372 lejre emelkedett, ami 74 lejjel 
(2,2 százalékkal) több mint egy hó-
nappal korábban – derül ki az Or-
szágos Statisztikai Intézet (INS) által 
tegnap nyilvánosságra hozott adat-
sorokból.

 A tavalyi év azonos hónapjához 
képest júliusban 8,1 százalékkal 
nőtt a nettó átlagbér. Az infl ációval 
kiigazított reálbér 5,2 százalékkal 
volt nagyobb 2020  hetedik hónapjá-
ban az előző év azonos időszakában 
regisztrált szintnél, és 2,2 százalék-
kal nőtt az idén júniusihoz képest.

 A legmagasabb nettó átlagbér 
7910 lej az információtechnológia 
ágazatban volt, a legalacsonyabbat, 
1687 lejt a vendéglátóiparban je-
gyezték. Az oktatásban 3813 lej volt 
a nettó átlagbér júliusban az egy 

évvel korábbi 3180 lejjel szemben, 
az egészségügyben 4158 lej a tavaly 
júliusban regisztrált 3815 lej után.

A statisztikai intézet tegnapi 
közleményében rámutat, elsősor-

ban azért nőtt az átlagbér július-
ban az előző havi szinthez képest, 
mert a lazító intézkedések beveze-
tése nyomán számos vállalat újra-
kezdte a tevékenységet, újraindí-
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totta a termelést, vagy nagyobb 
bevételekhez jutott, illetve több 
helyen adtak különböző prémi-
umokat, szabadságpénzeket, ti-
zenharmadik fizetést. A statisz-
tikán javított az is, hogy számos 
vállalat elbocsátotta az átlagfi-
zetésnél alacsonyabb bérért dol-
gozó személyeket. A legnagyobb 
mértékben, 46 százalékkal, a 
légi közlekedésben nőtt az át-
lagbér a járatok újraindulásának 
köszönhetően.

 Bizonyos gazdasági ágazatok-
ban ugyanakkor csökkent a nettó 
átlagbér, mert a múlt hónapban 
adtak prémiumot, vagy az átlag-
bér alatti fi zetéssel alkalmaztak 
személyzetet. A legnagyobb mér-
tékben, 10,5 százalékkal a szer-
kesztési tevékenységekben; 4,5 
százalék és 7 százalék között a 
nyomtatás és sokszorosítás, illet-
ve a számítógépek, valamint az 
elektronikai és optikai termékek 
gyártása területén csökkent az 
átlagbér.

 Az állami szektorban a leg-
nagyobb bérnövekedést havi vi-
szonyításban a tanügyben (+7,7 
százalék) regisztrálták, majd a 
közigazgatás (+2,3 százalék) és 
a szociális szolgáltatások (+2,2 
százalék) következnek, legin-
kább az üdülési csekkeknek be-
tudhatóan.

 » A legma-
gasabb nettó 
átlagbér, 7910 lej 
az IT-szektorban 
volt.

 » PATAKY ISTVÁN

Jövő év végére ígéri a gáz kiterme-
lésének startját a fekete-tengeri 

projekt egyik licenctulajdonosa, 
az amerikai The Carlyle Group ke-
zében lévő Black Sea Oil & Gas 
(BSOG) cég, amely – hatszáz millió 
dolláros összköltséggel – döntött a 
befektetés mellett. 

A cég ugyanakkor arra figyelmez-
tet, hogy bepereli a román államot, 
amennyiben a kitermelés elkezdé-
séig nem módosítják az offshore 
törvényt. Amint arról több ízben 
is írtunk, ez a jogszabály zavarja 
leginkább a Fekete-tenger Neptun 
kontinentális talapzatából kiter-
melni kívánó külföldi vállalatokat 
is, így a kivonulni készülő amerikai 
Exxont. Szakértők szerint a román 
állam 18 milliárd eurót nyerne a ki-
termelésen egy évtized alatt. 

Răzvan Nicolescu exminiszter ko-
rábban azt mondta, az Exxon Mobil 
várható kilépése a projektből négy-
öt elfecsérelt évet jelenthet, ráadá-
sul egy gyorsan és alacsony áron 
dolgozó vállalat elvesztéséről len-
ne szó. A külföldi befektetőket nyil-
vánvalóan az zavarja a leginkább 
– s egy nemzetközi szintre emelt 
per jogalapja is ez lehet –, hogy 
annak idején a szociáldemokrata 
kabinet „menet közben”, azaz a 
projektbe már beszálló vállalatokat 
hátba támadva módosította az adó-
zási feltételeket. A Fekete-tenger 
Neptun kontinentális talapzatában 
42–84 milliárd köbméterre becsült 

gázmennyiség rejlik, amelynek ki-
termelésében Magyarország is ér-
dekelt. 

Mark Beacom, a BSOG vezér-
igazgatója az Economica.net gaz-
dasági hírportálnak azt mond-
ta, a Midia gázfejlesztési projekt 
készenléti stádiuma jelenleg 36 
százalékos, a gáz kitermelésének 
elkezdését 2021 végére tervezik. 
A vezérigazgató hozzátette: az ál-
tala vezetett vállalat, valamint 
a partnercégek abból indultak ki 
a munkálatok elindításakor, hogy 
a befektetéseket elbátortalanító ro-
mán szabályozást addig módosítják. 

Mint ismeretes, a bukaresti kor-
mány 2018 decemberében rendelet-
ben maximálta az energiahordozók 
árait, valamint két százalékos, be-
vételalapú adót vezetett be, amely 
a teljes energetikai szektort érinti. 
A fekete-tengeri gázprojekt licenc-
tulajdonosai szerint a váratlanul 
megváltoztatott adóteher és a ható-
sági ár miatt már kevésbé vonzó a 
projekt. 

Virgil Popescu gazdasági minisz-
ter több alkalommal nyomatékosí-
totta, hogy a parlamenti pártoknak 
nem sikerült konszenzusra jutniuk 
az offshore törvény módosításának 
ügyében, ezért a munkálatok elkez-
désére készülő befektetők kénytele-
nek kivárni. A helyzet a decemberi 
választások után változhat, amikor 
egy olyan jobbközép többség jöhet 
létre a törvényhozásban, amely mó-
dosítja a befektetők által kifogásolt 
jogszabályt.

Perrel fenyeget az amerikai befektető
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 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

M íg a hagyományos kiskereske-
delmi cégek jelentős elbocsátá-

sokat jelentettek be a koronavírus-vi-
lágjárvány okozta válság miatt, és 
néhány vállalat munkások ezreitől 
vált meg, az elektronikus keres-
kedelemnek új lendületet adott a 
pandémia – idézi a Kantar tanács-
adó cég elemzését az Agerpres hír-
ügynökség. Az eredetileg az AFP 
által közölt felmérés adatai szerint 
miután a világjárvány változtatott 
a vásárlási szokásokon, idén mind-
össze három hónap leforgása alatt 
41 százalékkal nőtt a nemzetközi 
e-kereskedelem, míg 2020-ban ösz-
szességében 22 százalékkal.

 Jó példa az elemzés szerint, hogy 
augusztus végén a Marks & Spen-
cer brit kiskereskedelmi hálózat 
közölte, hogy megválik 7000 alkal-
mazottjától, majd e bejelentés után 
néhány órával az amerikai e-keres-
kedelmi cég, az Amazon bejelen-
tette, hogy 3500 személyt alkalmaz 
az Amerikai Egyesült Államokban. 
„A digitális kereskedelem régóta 
létezik, most azonban egyértelmű, 
hogy rendkívüli mértékben fel-
élénkült” – fogalmazott az Alvarez 
& Marsal vállalati szolgáltató cég 
ügyvezető igazgatója, Herve Gilg. 
A szakember úgy véli, azok a vál-
lalatok nyernek a legtöbbet ebből a 
helyzetből, amelyek tevékenységé-
nek jelentős része már online zajlik. 
Ezen a téren is az Amazon vezet, 
amely a koronavírus-világjárvány 

ellenére megduplázta nettó profi tját 
az idei második negyedévben.

 A Kantar vállalat szerint Fran-
ciaországban, Nagy-Britanniában, 
Spanyolországban és Kínában a 
2019-ben jegyzett 8,8 százalékról 
2020 második negyedévében 12,4 
százalékra nőtt az e-kereskedelem 
piaci részesedése. A szakemberek 
hangsúlyozzák, hogy Kínában a tö-
megfogyasztási cikkekkel kapcso-
latos beszerzések egynegyede az 
online kereskedelemben zajlik.

E precedens nélküli fejlemények 
révén „valamennyi kiskereskedő 
megértette, hogy az online jelenlét 
nélkülözhetetlen, illetve hogy egy-
re versenyképesebbeknek kell len-
niük ezen a területen” – jelentette 
ki Stephane Charveriat, a Boston 
Consulting Group (BCG) társigazga-
tója. Hozzátette azonban, hogy az 
online jelenlét jelentős beruházáso-
kat feltételez egy olyan időszakban, 
amikor a kiskereskedelmi cégeknek 
üres a kasszájuk. Stephane Charve-
riat úgy vélte, a francia cégeknek 
internetstratégiára van szükségük 
- amely akár más vállalatokkal való 
szövetségre lépést is jelenthet – an-
nak érdekében, hogy felvehessék a 
versenyt a digitális piac óriásaival. 
Bruno Le Maire francia pénzügymi-
niszter a minap bejelentette, hogy 
különféle támogatások formájában 
„több százmillió eurót” tesznek el-
érhetővé a francia kiskereskedelmi 
vállalatok számára, hogy tudják fel-
venni a versenyt olyan óriásvállala-
tokkal, mint az Amazon.

Lendületben az e-kereskedelem




