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H I R D E T É S

Évente nagyjából 10 ezerrel nőtt a 
közszférában dolgozók száma 2015-
től napjainkig Romániában. A fi zeté-
sük biztosításához szükséges összeg 
eközben a kétszerese volt tavaly, mint 
négy évvel korábban.

 » KRÓNIKA

A z idei év első kilenc hónapjában 
több mint 1,24 millió közalkalma-
zottat tartottak nyilván Románi-

ában, a fi zetésükkel járó kiadások pe-
dig elérték a 80,9 milliárd lejt, ami 6,5 
százalékos növekedést jelent az előző 
év azonos időszakához mérten. Mint a 
Zf.ro gazdasági és pénzügyi portál által 
a bukaresti pénzügyminisztérium ada-
tai alapján készített elemzésből kiderül, 
idén szeptemberben 15 ezerrel többen 
dolgoztak a közszférában, mint tavaly 
augusztusban, 2018 nyolcadik hónap-
jához viszonyítva pedig 46 793 poszttal 
volt több idén ősszel.

Az 1,24 állami alkalmazott a munka-
ügyi minisztérium nyilvántartásában sze-
replő 5,58 millió munkavállaló nagyjából 
22 százalékát jelenti, közülük 795 534-en 
dolgoztak a központi közigazgatásban, 
és mintegy 445 ezren a helyi önkormány-
zatoknál. A legtöbb közalkalmazott, 
nagyjából 287 ezer különben az oktatási 
minisztérium alárendeltségében dolgo-
zik, majd mintegy 126 ezerrel a belügymi-

nisztérium, csaknem 76 ezerrel a védelmi 
és körülbelül 25 ezerrel a pénzügyi tárca 
következik.

A hivatalos adatokon alapuló elemzés 
szerint az elmúlt öt évben folyamatosan 
nőtt a közszférában dolgozók száma, éves 
átlagban mintegy 10 ezerrel gyarapodott 
számuk. Míg 2015-ben 1,18 millió közalkal-
mazottat tartottak nyilván, már ez a szám 
1,24 millióra nőtt.

A létszám és a fi zetések folyamatos 
növekedése pedig az állami kiadások 
gyarapodásával járt. Öt évvel ezelőtt az 
elemzés szerint a közalkalmazottakra 
52 milliárd lejt utaltak ki a költségvetés-
ből, ami az államkassza bevételeinek a 
22,3 százalékát, és a bruttó hazai termék 
(GDP) 7,4 százalékát jelentette. 2019-ben 
viszont már ezek a kiadások elérték a 102 
milliárd lejt, vagyis a fi zetésalap csaknem 
megkétszereződött – ez az összeg a GDP 
9,8 százalékát, a költségvetés bevételei-
nek pedig a 32,8 százalékát jelentette.

Európai uniós viszonylatban amúgy 
Dánia fordítja a legnagyobb összeget a 
közalkalmazottak fi zetésére, ez ugyanis 
eléri a GDP 16 százalékát. Az ellenkező 
póluson Írország áll 7,5 százalékkal.

 Violeta Alexandru munkaügyi minisz-
ter különben nemrég úgy nyilatkozott, 
nem is tudják pontosan, hogy hányan 
dolgoznak a közszférában, mivel nincs 
egy egységes rendszer, mint a magán-
szektor alkalmazottainak nyilvántartásá-
ra létrehozott REVISAL.

Legtöbb ezer lejt kap a romániai nyugdíjasok harmada

Az állami nyugdíjalapból fi zetett romániai nyugdíjasok csaknem harmada legtöbb 
1000 lejt kapott szeptemberben – tény azonban, hogy az idei év kilencedik hónapjától 
kieszközölt 14 százalékpontos nyugdíjemelés nyomán 7 százalékponttal zsugorodott a 
kisnyugdíjasok aránya a tavalyi év azonos időszakához viszonyítva. Az Economica.net 
gazdasági portál friss elemzése szerint a nyugdíjasok legnagyobb hányada – 42 száza-
lék – amúgy 1001 és 2000 lej közötti állami juttatást kap. 17,5 százalékra nőtt közben 
azoknak az aránya, akik 2001 és 3000 lej közötti összeget kapnak. Ha a még magasabb 
összegű időskori juttatásokat vesszük górcső alá, láthatjuk, hogy igen elenyésző azok-
nak a száma, akik havi 3000 lejnél többől gazdálkodhatnak. 3001 és 4000 lej között a 
nyugdíjak alig valamivel több mint 4,3 százaléka van, és bár megduplázódott tavalyhoz 
képest az 5000 lejnél is nagyobb állami nyugdíjjal rendelkezők száma, az 51 585 „nagy-
nyugdíjas” az időkori juttatásban részesülők alig 1 százalékát jelenti.
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A 2015-ös 52 milliárdról tavalyra 102 milliárd lejre nőtt a fi zetésekre fordított összeg

A ROMÁNIAI ALKALMAZOTTAK CSAKNEM NEGYEDE DOLGOZIK AZ ÁLLAMI SZEKTORBAN, A PONTOS SZÁMUK NEM ISMERT

Megduplázódott a béralap a közszférában




