
Raport pozitiv - 9 pensionari "intretinuti" de 10 salariati
Sibienii o duc bine, cel putin statistic vorbind. Judetul nostru se afla pe locul al III-lea pe tara in ceea ce
priveste raportul dintre pensionari si salariati, cu un scor pozitiv de 9 la 10. Asta inseamna ca, inca, la
Sibiu forta de munca activa este mai mare decat populatia pensionara. Conform datelor furnizate de
Institutul National de Statistica, pensionarii sibieni sunt printre cei mai "bogati" din tara, la aceste tipuri
de venituri, ocupand un onorabil loc sapte.
  
  Aproape un sfert din populatia judetului sunt pensionari. Conform datelor Casei Judetene de Pensii, din
cei 96.642 de pensionari de asigurari sociale de stat, 65.589 s-au pensionat la limita de varsta, iar restul
beneficiaza de pensii anticipate si de invaliditate. In judet, 12.690 de persoane beneficiaza de pensii de
agricultori. Pensia medie pe Sibiu, pe perioada mentionata, a fost de 275 RON. Cu aceasta suma judetul
nostru s-a clasat pe locul al saptelea pe tara. Cei mai "bogati" pensionari sunt in Bucuresti, unde pensia
medie este de 318 RON. In clasament urmeaza pe locul al II-lea Brasovul, cu 309 RON. In ordine
descrescatoare, o duc mai bine decat sibienii, pensionarii din Hunedoara, Galati, Cluj si Prahova.
Pensionarii sibieni au, insa, buzunarele mai pline cu cativa lei noi decat timisorenii, care au pensia medie
de 270 RON, dar si decat constantenii - 265 RON. Primele 12 clasate ale topulului se pot mandri cu
pensii peste media lunara pe tara. Iasiul, care se afla pe ghinionistul loc al 13-lea deschide lungul sir al
judetelor unde pensia lunara este sub media nationala. Cei mai saraci pensionari sunt cei din Giurgiu -
214 RON/luna si Botosani cu 213 RON/luna. Pensionarii sibieni au mai avut un prilej de bucurie, recent,
in urma incheierii celei de-a treia etape a procesului de recorelare, pensia medie pe judet a "saltat" la 290
RON.   
  
  RAPORT. Locul III pe tara 
  
  Sibiul nu sta rau nici la raportul forta de munca activa ocupand, alaturi de Tulcea, Arad, Alba si Galati,
locul al III-lea pe tara. In judetul nostru, raportul este pozitiv - 9 pensionari la 10 salariati. In Covasna,
Iasi, Cluj si Gorj raportul este mai bun: 8 pensionari la zece salariati. Campionii topului sunt din nou
bucurestenii, unde s-a inregsitrat cel mai mic raport, 7 la 10. Acelasi raport bun a fost si in judetele Timis
si Constanta. In sase judete, raportul de salariati si pensionari a fost de 1 la 1. Dupa cum se arata in
studiul INS privind "Numarul de pensionari si pensia media lunara in trimestrul I 2005", in celelalte 23 de
judete, nivelul raportului s-a situat peste media pe tara. Cel mai prost stau la acest capitol judetele Giurgiu
cu 18 pensionari la 10 salariati si Teleorman, cu 16 pensionari la 10 salariati.
  
  
  STATISTICA. Salarii bunicele
  
  Daca pensionarii sibieni sunt pe locul al saptelea pe tara, salariatii se mentin in top 10, dar pe ultimele
locuri. In topul salariilor medii nete pe luna, Sibiul ocupa la inceputul toamnei locul al VIII-lea. Angajatii
din judet au castigat in medie in mijlocul verii calendaristice 7.401 lei noi, cu 200 de lei noi mai mult
decat la inceputul verii. Pe primul loc "troneaza" tot angajatii din Bucuresti. Ei castiga, lunar, in medie
984 lei noi, adica cu 240 lei noi, in plus fata de sibieni. Fata de penultima statistica, diferentele nu sunt
foarte mari. Rocada s-a facut la finele listei. Cei mai prost platiti romani au fost in iulie angajatii din
Ialomita, care au fost intrecuti de cei din Vaslui, fosta "lanterna rosie". Statisticile arata ca aproximativ 28
la suta dintre lucratorii romani sunt platiti cu salariul minim pe economie. La nivel local, cele mai bune
salarii sunt in domeniul serviciilor, unde salariul mediu net este de 7,3 milioane lei vechi, adica 730 lei
noi. Cei care lucreaza in industrie si constructii au salarii medii de 720 lei noi. De cealalta parte, cel mai
prost platiti sunt angajatii in agricultura si servicii anexe. In aceste domenii, salariul mediu net nu sare de
540 lei noi. 
  Conform Institutului National de Statistica, castigul salarial mediu brut in luna iunie a fost de 9,8
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milioane lei vechi, adica 988 lei RON, iar cel net a fost de 7,5 milioane lei vechi, echivalentul a 755 lei
RON, mai mare cu 0,2 la suta fata de luna precedenta. 
  
  
  BANI. Pensii cu “greutate"  
  Treisprezece batrani sibieni primesc, lunar, de la postas, pensii de peste 500 de euro. Acestia ocupa
primele locuri din topul judetean al celor mai “grase"  pensii. La capitolul “cea mai lunga pensie"  se afla
15 varstnici, in majoritate zdrobitoare femei. Cel mai vechi pensionar din judet este o femeie, nascuta in
1900. 
  Fruntas in topul pensionarilor “cu stare"  este un fost magistrat in buzunarul caruia au intrat, in
octombrie, 27 de milioane de lei vechi. Alti 12 batrani din judet se situeaza pe urmatoarele locuri, cu
pensii frumusele, de peste 20 de milioane de leci vechi. Mai putin norocosi se pot considera, in functie de
suma inscrisa pe cuponul de pensie, aproximativ 27.000 de varstnici sibieni. In cazul lor, pensia nu
depaseste 1,5 milioane de lei vechi, ceea ce ii situeaza sub pragul de saracie la nivel national. Pensiile
cele mai mici ajung la veteranii si vaduvele de razboi. In cazul acestora ar fi de adaugat, insa, ca
veniturile primite pentru activitatea de pe front constituie numai un adaos la pensia de baza.
   
  
  Sibienii de la oras dispar pe capete
  
  Din cele peste 270 de orase ale Romaniei, Sibiul are 11, dintre care doua sunt municipii. La acest
capitol judetul sta bine, avand in vedere ca judetele cu cele mai multe orase (14) sunt Prahova si
Hunedoara, urmate de Constanta si Sibiu, cu cate 11. In ce priveste numarul de locuitori, la fel ca pe tara,
este in continua scadere. Dupa ce, in 1990, judetul numara 501.546 de locuitori, a ajuns ca in 2002 sa
scada la 423.860. Sibiul a pierdut cel mai mult la oraseni – aproape 60.000 de sibieni-oraseni mai putini,
fata de 18.313 mai putini sibieni la tara. Si la capitolul populatie, Sibiul este undeva la mijloc, pe tara, cu
o densitate de 78 der locuitori pe kilometru patrat, fata de 39 in Harghita sau 140, in Galati.
  La fel ca acum 14 ani, numarul femeilor din judet ramane mai mare decat cel al barbatilor – 217.669 la
206191.
  La speranta de viata, Sibiul este printre fruntasi, locuitorii judetului traind, in medie, 71,05 ani, fata de
maramureseni, cu 67,9 ani, sau tulceni, cu 67,44.
  Populatia tarii noastre a scazut de la 23 de milioane, acum 15 ani, la 21,7 milioane in prezent, iar
specialistii prevad ca in 2050 romanii se vor imputina la 16 milioane, deci nu vom fi mai multi decat in
1950. Daca pana la jumatatea secolului mai e mult, pe termen scurt perspectiva e si mai intunecata: in
cativa ani, raportul dintre adulti si varstnici va scadea de la 3:1 la 1,4:1. Procesul natural de imbatranire,
cu care se confrunta intreaga Europa, n-a fost atenuat nici de incurajarea natalitatii, nici macar de
imigratia de care a beneficiat Occidentul. Dimpotriva, din Romania au plecat foarte multi tineri si oameni
in putere, iar cei ramasi au facut mai putini copii. 
  
   
  Codasii Europei
  Pe de alta parte, ultimele date disponibile arata ca in Romania aproximativ 14 la suta din angajati se
confrunta cu riscul de saracie, nivel destul de ridicat fata de statele UE. Cu un salariu minim net care
reprezinta doar 29 la suta din salariul mediu net pe economie, Romania se situeaza pe ultimul loc printre
tarile europene pentru care exista date disponibile. Potrivit datelor din 2004, Bulgaria are un raport de 40
la suta, Cehia – 37 la suta, Franta - 48 la suta, Ungaria - 36 la suta, Polonia - 36 la suta, Marea Britanie -
40 la suta, Spania - 33 la suta. 
  In Romania, salariul minim este de aproape 90 de euro, in timp ce in Polonia, Ungaria, Cehia si Turcia
depaseste 200 de euro, in Portugalia - 437 de euro, Slovenia - 490 de euro, Spania – 600 de euro, Irlanda,
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Franta, Belgia si Marea Britanie aproximativ 1.200 de euro. 
  
  Iulia NAGY 

Pagina 3 / 3


