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H I R D E T É S

LUDOVIC ORBANÉKRA MARAD A DÖNTÉS A LEGALACSONYABB GARANTÁLT FIZETÉSEKRŐL

Elodázták a minimálbér-emelést
Az új kormányra marad 
a minimálbér emelése, 
miután a Dăncilă-kabinet 
határozott ígéretei ellené-
re sem fogadta el az egy 
hete közvitára bocsátott 
határozattervezetet. Lu-
dovic Orban azt mondja, 
sürgősen elfogadják a 
kormányhatározatot a 
minimálbér 2020-as szint-
jéről, miután egyeztetnek 
a szakszervezetek és a 
munkáltatói szervezetek 
képviselőivel.

 » BÁLINT ESZTER

Í géretei ellenére letett a mini-
málbér kormányhatározattal 
történő emeléséről a román 

kormány. Viorica Dăncilă, a 
parlament által bizalmatlansá-
gi indítvánnyal megbuktatott 
kabinet miniszterelnöke a teg-
napi kormányülés első felében 
leszögezte, csupán halasztás-
ról van szó, nem mondtak le 
az intézkedésről, azonban még 
egyeztetniük kell a társadalmi 
partnerekkel. „Meggyőződé-
sem, hogy az embereket kor-
rekt módon meg kell fi zetni a 
munkájukért. A PSD-kormány-
zás következetesen emelte a 
minimálbért. Megtettük a szük-
séges intézkedéseket, hogy 
jövőre 2262 lejre, a felsőfokú 
végzettséggel rendelkező mun-
kavállalók esetében pedig 2620 
lejre nőjön a minimálbér. Ma 
(tegnap – szerk. megj.) délután 

találkozom a munkáltatók és a 
szakszervezetek képviselőivel” 
– részletezte Dăncilă. Emlékez-
tetett egyúttal, hogy a vonat-
kozó kormányhatározat-terve-
zet készen áll, de utalt arra is, 
hogy ennek elfogadása már a 
következő kormányra marad. A  
munkaügyi minisztérium múlt 
szerdán tette közzé a minimál-
bér emeléséről szóló határozat-
tervezetet. A dokumentum ér-
telmében 2020. január elsejétől 
a jelenlegi 2080 lejről 2262 lejre 
nő a havi bruttó minimálbér, a 
felsőfokú végzettséggel és lega-
lább egyéves munkaviszonnyal 
rendelkező munkavállalók ese-

tében pedig 2620 lejre emelke-
dik a kormány által garantált 
legkisebb fi zetés.

Közben valóságos politikai 
adok-kapok alakult ki a témá-
ban, Ludovic Orban kijelölt 
kormányfő, a Nemzeti Liberális 
Párt (PNL) elnöke ugyanis le-
szögezte, az ügyvivő kormány-
nak nem áll jogában ebben a 
témában kormányhatározatot 
elfogadnia. A hétvégén azt is 
közölte, hogy amennyiben a 
leköszönő Dăncilă-kabinet ha-
tározatot fogad el az országos 
minimálbér emeléséről, kabi-
netje módosítani fogja azt a kor-
mányhatározatot.

Úgy tűnik viszont, hogy magát 
a minimálbér-emelést nem el-
lenzi. A parlament két házához 
elküldött, a PNL-kormányzás 
prioritásait tartalmazó levélben 
szerepel a minimálbér 2020-
as szintjének meghatározása a 
2019-es évi költségvetés-kiigazí-
tás és a 2020-as évi állami büdzsé 
kidolgozása mellett. A doku-
mentum szerint ugyanakkor a 
liberálisok a minimálbér megál-
lapítását megelőzően egyeztetni 
akarnak majd a munkáltatók és 
a szakszervezetek képviselőivel, 
ezt követően pedig sürgősen el-
fogadják a vonatkozó kormány-
határozatot.

Számolgatnak. A társadalmi partnerekkel is egyeztetnek még a minimálbér emelése előtt

A Dacia száguld,
a Renault „fékez”

A harmadik negyedévben 
visszaestek a Renault-cso-

port eladásai – közben a Dacia 
modelljeinek töretlen a népsze-
rűsége. A július–október időszak-
ban a Renault-csoport eladásai 
1,6 százalékkal 11,296 milliárd 
euróra zsugorodtak, a csoport 
által gyártott márkák – Renault, 
Dacia, Lada, Alpine, Renault 
Samsung Motors, Jinbei Huasong 
– értékesítése pedig 4,4 százalék-
kal 852 198 egységre esett vissza. 
Európában a Renault értékesíté-
sei 3,4 százalékkal estek vissza, 
miközben a piac 2,4 százalékkal 
bővült. A vállalat az előző év 
azonos időszakában regisztrált 
szilárd eredményeket okolja, 
mint ahogy azt is, hogy késett 
az új Clio-modell piacra dobá-
sa. Ez a modell amúgy Európa 
második legnagyobb eladásokkal 
bíró autója, és lényeges szerepet 
szánnak neki a Renault-csoport 
áremelési politikájában.

A most közölt eredmények 
szerint a visszaesés főként a Re-
nault márkát érintette, amelynek 
értékesítése a harmadik negyed-
évben több mint 10 százalékkal 
zsugorodott. Eközben a Dacia 
eladásai 9,3 százalékkal 166 176 
egységre nőttek. Az első kilenc 
hónapban pedig 563 268 Dacia 
márkájú gépkocsi talált gazdára 
világszerte.

A romániai piacon a Re-
nault-csoport a január–október 
időszakban 52 871 gépkocsit 
értékesített, amivel Románia a 
15. legfontosabb piaca a francia 
csoportnak.

A Renault ugyanakkor rontotta 
a világ autópiacának 2019-es ki-
látását, a francia csoport elemzői 
szerint 4 százalékos lesz idén a 
visszaesés, és nem 3 százalékos, 
ahogyan korábban prognoszti-
zálták. (B. E.)
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