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Az átlagkeresetek, valamint az alkalmazotti létszám alakulása
Romániában és Erdélyben
Erdélystat – módszertani tájékoztató

Fogalmak
Nettó átlagkereset (lej): a bruttó átlagkeresetből a munkavállalót terhelő közterhek
(egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék, személyi jövedelemadó stb.) levonásával számított adat.
Azok a munkavállalók, akik nem teljes munkaidőben dolgoznak, a munkaidő arányában
szerepelnek. Az átlagkereset részét képezi a kifizetés hónapjában az alapbér, a bérpótlékok, a
kiegészítő fizetés (pl. 13. fizetés), a prémium, a jutalom (pl. a munkavállalóknak a nettó
nyereségből fizetett jutalom), a kivételes alkalmi kifizetések (pl. nyugdíjba vonulás). Ugyancsak
a részét képezik a keresetnek a munkavégzéshez kötődő (pénzbeli vagy természetbeni)
jövedelmek (pl. a lakhatási költségtérítés, az érvényes utalványok: étkezési, óvodai, ajándék-,
üdülési utalványok) vagy a munkába járás költségtérítése.
Átlagos alkalmazotti létszám: magába foglalja mindazon alkalmazotti viszonyban levő
személyeket, akik meghatározott vagy meghatározatlan idejű, teljes vagy részmunkaidős aktív
munkaszerződéssel rendelkeznek (kivéve a vállalkozók,1 háztartásban dolgozók,2 megyei és
helyi tanácsosok), akiknek az adott évben nem volt felfüggesztve a munkaszerződése. Az
átlagos alkalmazotti létszám meghatározásához azzal a számtani átlaggal számolunk, amely
figyelembe veszi az összes alkalmazott munkanapját, beleértve az ünnepnapokat, hétvégéket
és más szabadnapokat, és osztja a naptári napok számával. Azok a munkavállalók, akik nem
teljes munkaidőben dolgoznak, a munkaidő arányában kerülnek be az átlagos alkalmazotti
létszámba. Az átlagos alkalmazotti létszám magába foglalja azokat az alkalmazottakat is, akik
ideiglenesen munkaképtelenek (pl. orvosi szabadságon vannak).
Közszféra: magába foglalja a köztulajdonban, valamint többségi állami tulajdonban lévő
vállalatokat.
Magánszféra: magába foglalja mindazon vállalatokat, ahol a tulajdonviszony többségi
magántulajdon, kizárólagos magántulajdon, szövetkezeti tulajdon, „közhasznú” tulajdon
(obștească: politikai és közéleti szervezetekhez, intézményekhez tartozó társaságok, közérdekű
és közhasznú tevékenységet folytatnak, pl. civil szervezetek), illetve kizárólagosan külföldi
tulajdon.
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Vállalkozók: azok a személyek, akik tevékenységüket saját vállalkozásuknál fejtik ki, és akiknek bevételi
forrása csak az egység osztaléka és nyeresége.
2
Háztartásban dolgozók: azok a személyek, akik tevékenységüket egy családi gazdasági egységben
fejtik ki, melynek fejében nem részesülnek munkabérben, a kifizetés természetbeli (étel, lakhatás) vagy
alkalmanként készpénzben történik, anélkül hogy megjelenne a bérszámfejtésben.
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Gazdasági tevékenységek osztályozása
A nettó átlagkereset és az alkalmazottak átlagos létszámának ágazatok szerinti vizsgálatában a
következő 13 fő ágazatot különböztettük meg:
Mezőgazdaság: mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat, vadászat és egyéb kiegészítő
szolgáltatások
Bányászat: kitermelőipar, bányászat, kőfejtés, egyéb bányászati szolgáltatás
Könnyűipar: élelmiszeripar; textil, ruházati cikkek, bőrfinomítás, bőrtermékek, szőrme
készítése és festése; famegmunkálás, szalmából, fonalból készült termékek; bútorgyártás
Komplex ipar: ital, dohánytermékek, papírtermékek, kőolajtermékek, vegyszertermékek, gumiés műanyagtermékek, egyéb nem fémes ásványi termékek gyártása; számítógép, elektronikai
és optikai termékek gyártása; villamos berendezések, gépek gyártása; közúti járművek,
szállítóeszközök gyártása; felvételek nyomtatása és sokszorosítása adathordozón;
gyógyszeripar; kohászati ipar; fémtermékek ipara; gépek és berendezések javítása,
karbantartása és telepítése; villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicinálás
Egyéb szolgáltatások: vízelosztás, szennyvíz gyűjtése és kezelése, hulladékok gyűjtése,
kezelése és ártalmatlanítása; újrahasznosítható anyagok hasznosítása; ingatlanügyletek;
adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenységek; kulturális és szabadidős
tevékenységek; egyéb szolgáltatások
Építkezés
Kereskedelem: nagy- és kiskereskedelem; járművek javítása
Szállítás: szárazföldi, csővezetékes, vízi, légi szállítás, tárolás és a szállításhoz köthető
kiegészítő tevékenységek; postai és futárszolgálat
Szállodák és vendéglátás: szállodák és éttermek
Szellemi szolgáltatások: szerkesztői tevékenységek; videofilmek gyártása; televíziós műsorok;
hangfelvételek és zeneszerkesztési tevékenységek; távközlés; informatikai szolgáltató
tevékenységek; pénzügyi közvetítéssel, biztosítási tevékenységgel és nyugdíjalapokkal
kapcsolatos (kivéve állami társadalombiztosítás) tevékenységek; szakmai, műszaki és
tudományos tevékenységek
Közigazgatás: közigazgatás, védelem, állami társadalombiztosítás
Oktatás
Egészségügy
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