
Átlagosan 2318 lejt keresett, és 
2098 lejt költött egy háromfős 
romániai család – derült ki a sta-
tisztikai hivatal felméréséből. A fő 
kiadást továbbra is az élelmiszer 
és a havi rezsiszámlák rendezése 
jelenti, erre viszont a családok jö-
vedelmének több mint 64 százalé-
ka megy el. Megtakarításra és be-
fektetésre viszont már alig marad.

HN-információ

A háztartások átlag havi jö-
vedelme és összkiadása az év 
első három hónapjában kö-

rülbelül ugyanakkora maradt, mint 
2010 utolsó negyedévében: 2318, il-
letve 2098 lej – derül ki az Országos 
Statisztikai Intézet (INS) adataiból. 
Az előző negyedévhez képest a csa-
ládra számított havi átlagkiadások 16 
lejjel emelkedtek.

Nehezen férnek
a büdzsékeretbe
A felmérés adatai szerint az idei 

év január–márciusi időszakában a 
családok átlagosan havi 2318 lejből 
gazdálkodhattak, ami a családtagok-
ra számított 804 lejes jövedelemből 
adódott. Az INS szakemberei szerint 
a pénzbeli jövedelmek átlaga háztar-
tásonként 1867 lej volt – azaz szemé-
lyenként 648 lej –, a természetbeni 
jövedelmek értéke pedig 450 lej, azaz 
– családtagonként 156 lej. Egy romá-
niai átlagcsalád jövedelméhez a szo-
ciális szolgáltatások 24,9 százalékkal, 
a mezőgazdasági jövedelmek 1,9 szá-
zalékkal, a független tevékenységből 
származó jövedelmek 2,6 százalékkal, 
a tulajdonból és eladásból származó 
háztartási jövedelmek 1,7 százalék-

kal. Jelentős, 19,4 százalékos arányt 
képviselnek viszont a természetbeni 
jövedelmek, amit a statisztikusok első-
sorban a saját termelésű élelmiszerter-
mékek értékéből számítottak ki.

A bér után a nyugdíj
a fő bevétel
Továbbra is megmaradt viszont 

a városi és vidéki környezetben élők 
közötti jövedelemszakadék: a városi 
környezetben élők jövedelme 25,9 
százalékkal nagyobb, mint a falusi-
aké. Az INS megállapítása szerint 
a városi lakosság jövedelmének túl-
nyomó részét, 60,6 százalékát a bér 
jellegű fizetés teszi ki, míg a családi 
bevételek másik nagy forrása – 24 
százalékos súllyal – a különböző szo-
ciális rendszerekből, a nyugdíjból, a 
gyerekgondozási vagy a munkanél-
küli segélyből származik. A termé-
szetbeni jövedelmek súlya viszont 
tíz százalék alatt van. Ezzel szemben 
a falvakon élő családok bérből csu-
pán a havi jövedelem 39 százalékát 
realizálják, míg a saját termelésből 
származó jövedelem a családi büdzsé 
34,7 százalékát teszi ki. A nyugdíjak 

és egyéb szociális kategóriákba sorol-
ható bevételek a családi költségvetés 
26,3 százalékát fedik le – állítják a 
statisztikusok.

Falun is sokat költenek
élelmiszerre
Az elemzés szerint a családok jö-

vedelmének túlnyomó része továbbra 
is élelmiszerre és a havi rezsiszámlák 
fizetésére megy el, befektetésre példá-
ul vagy lakásfelújításra alig jut. Érde-
kesség például, hogy a szakemberek 
szerint a városon élőknek a vidéki 
családokhoz képest átlagosan 471 
lejjel nagyobbak a háztartási fogyasz-
tói kiadásai, ugyanakkor élelmiszerre 
csak 36 lejjel költenek többet, mint a 
falvakon élők. A fogyasztói kiadások 
osztályozása szerint az élelmiszerek és 
alkoholtermékek a családi kiadások 42 
százalékát tették ki, míg üzemanyagra, 
valamint a víz-, villany-, hőenergia- és 
gázszámlák fizetésére a családi jövede-
lem bő 22 százaléka megy el hónapról 
hónapra. Ehhez képest a szállodára, 
vendéglőre, kávézókra és oktatásra 
költött összegek csupán az összkiadás 
1,9 százalékát teszik ki.

hírfolyam

> Nem vicceltek a munkaügyi ellenőrök. 
A munkatörvénykönyv új rendelkezéseinek 
május elsejei bevezetése óta országos szinten 
több mint 3900 személyt értek feketemun-
kán a területi munkaügyi ellenőrző szervek. A 
vállalkozókra kirótt büntetések értéke megha-
ladja a 23 millió lejt – derül ki a Munkaügyi 
Minisztérium adataiból. A szigorúbb fellépés 
hatásaként viszont jelentősen bővül a frissen 
kötött munkaszerződések száma, így a  május 
1. és július 3. között megkötött 587 609 szer-

ződés révén országosan már 6,3 milliót tarta-
nak számon. A legtöbb új munkaszerződést 
a feldolgozóiparban, a kis- és nagykereskede-
lemben, az építkezésben, valamint a szálloda- 
és vendéglátóiparban kötötték. A munkaügyi 
tárca adatai szerint a munkatörvénykönyv a 
feketefoglalkoztatás elleni fellépést elősegítő új 
rendelkezéseinek alkalmazása óta az ellenőrök 
országos szinten 19,4 ezer ellenőrzést hajtottak 
végre, ebből 1733 vizsgálat zárult büntetéssel.

> Újra Bukarestbe jön az IMF-küldöttség. 
Július 20. és augusztus 1. között ismét Romá-

niában tartózkodik a Nemzetközi Valutaalap, 
az Európai Bizottság és a Világbank közös 
küldöttsége. A Jeffrey Franks vezette IMF-tár-
gyalóküldöttség célja megejteni a 3,5 milliárd 
eurós keretösszegű megelőző jellegű, stand-by 
hitelmegállapodás feltételeinek második ér-
tékelését – jelentette ki Tonny Lybek, az IMF 
romániai és bulgáriai képviselője. A nemzetkö-
zi pénzintézetek képviselői találkoznak majd a 
hatóságok, a pártok, a szakszervezetek, az üz-
leti szféra, bankok és a civil szféra képviselőivel, 
elemzik a reformokat és az idei első félév célja-
inak teljesítését.

> Apadt a jegybank profitja. A Román 
Nemzeti Bank tavaly 1,41 milliárd lejes nettó 
profitot ért el, a 2009-es nyereség harmadát, 
amikor is a jegybank adózás utáni profitja 4,6 
milliárd lej volt. A kisebb nyereség főként az 
alacsonyabb kamatoknak tudható be: tavaly a 
jegybank 1,4 milliárd lejt nyert a kamatokból, 
míg tavalyelőtt 3,12 milliárdot. A kamattal 
kapcsolatos kiadások 2,8 milliárdról 2,16 milli-
árdra csökkentek. A pénzkibocsátási költségek 
kevesebb mint felére csökkentek: a 2009-es 
102,8 millió lejről 2010-ben 45,8 millió lejre. 
Valutatranzakciókból nyeresége 2,04 milliárd 
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Hirdetés

Gazdaság

Nézelődő vásárlók a csíkszeredai Termelők Vásárcsarnokában. A családi jövedelem közel felét az élelmiszerkiadások viszik el fotó: mihály lászló

Virul a feketepiac
60 százalékos súllyal, azaz tíz termékből hat gyakorlati-
lag mind kenyérből, mind szeszes italból adózás nélkül, 
a feketepiac csatornáin keresztül jut el a termelőtől a 
fogyasztóig. értékben viszont a feketepiaci prímet az épí-
tőipar után a húsipar és az üzemanyagpiac viszi – állítja 
az Adevărul.

Hírösszefoglaló

Romániában adott termékkategóriák között a kenyér 
és az alkohol jelenti a legnagyobb feketepiacot – itt 
ugyanis a szegmensek forgalmának 60 százalékára 

nem fizetnek adót – állítja a vállalkozók véleményére ala-
pozva az Adevărul. A Pénzcsinálók.ro gazdasági portál által 
idézett cikk szerint Romániában az adócsalás – a vállalkozók 
megítélése szerint – az utóbbi évben sem csökkent, annak el-
lenére sem, hogy a kormány a jogszabályváltozások, az ellen-
őrző szervek hatáskörének növelésén keresztül több fronton 
is adóelkerülés elleni nagyszabású hadjáratot hirdetett meg. 
A munkáltatók szerint egyes élelmiszeripari szegmensekben 
a feketepiac aránya még inkább megnövekedett tavaly. Ennek 
oka szerintük az áfanövelés, az infláció emelkedése és a bérek 
csökkenése volt. Az Országos Statisztikai Hivatal adatai sze-
rint 2009-ben az állam még a GDP 11,2 százalékának meg-
felelő pénzt bevételezett adók formájában, 2010-ben ez az 
arány a bruttó hazai termék 10 százalékára csökkent. A legna-
gyobb feketézést az éves szinten 1,25 milliárd eurós forgalmat 
bonyolító sütőiparban észlelik: e szegmensen belül becslések 
szerint a termékek 60 százaléka adózatlanul cserél gazdát. A 
gabona és a liszt körüli feketézést próbálja például kiszűrni a 
kormány a június elsejétől, a gabonafélékre bevezetett fordí-
tott adózás révén is: az állam ugyanis a gabonakereskedelem-
ben eltűnő termények után évente több milliárd lejre becsüli 
a keletkezett áfakár nagyságát. A vállalkozók megkérdezésén 
alapuló felmérés szerint a 2 milliárd eurós húsipar közel 50 szá-
zalékát a feketepiac fedi le, ám csökkenés helyett az így lebo-
nyolított forgalom tavaly 10-15 százalékkal bővült, egyrészt 
az áfanövelésnek, másrészt a hagyományos piacokon történő 
értékesítésnek köszönhetően – állítják az iparági cégek kép-
viselői. A zöldség- és gyümölcsforgalmazás 30-35 százaléka 
történik feketén, a tejtermékek értékesítésének 20 százalékát 
végzik adómentesen. Egyedül az építőiparban dolgozók szá-
molhatnak a feketegazdaság arányának visszaszorulásáról, ám 
a 11,4 milliárd eurós forgalmú piacon belüli 15 százalékos fe-
kete-gazdaságsúly – érték alapján – így is a képzeletbeli dobo-
gó első helyén tartja az ágazatot. A második helyet a húsipar, 
míg a harmadikra az éves szinten 9 milliárd euróra rúgó üzem-
anyagpiac kerül, ahol a becslés szerint a termékek 10 százaléka 
cserél áfa- és jövedékiadó-mentesen gazdát.


