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Nagyobb kiszámíthatóságot 
és kompenzációt várnak a 
munkáltatók a kormánytól a 
minimálbér emelése kapcsán. 
Ludovic Orban miniszterelnök 
ígéri, objektív mutatók alap-
ján, és „nem hasból” fogják 
megemelni az állam által ga-
rantált legkisebb havi fi zetést. 
A Krónikának nyilatkozó 
szakértő szerint ugyanakkor 
hosszú távon csakis az jelente-
ne megoldást az üzleti szféra 
számára, ha megfelelő infra-
struktúra és megfelelően kép-
zett alkalmazottak állnának a 
munkáltatók rendelkezésére.

 » BÁLINT ESZTER

A vállalkozók támogatják a 
minimálbér emelését, ám 
valamilyen szintű kompen-

zációt szeretnének kapni az állam-
tól. Minderről Florin Jianu, a kis- és 
közepes vállalkozások országos 
szövetségének (CNIPMMR) elnöke 
beszélt a napokban, hangsúlyozva, 
nem szeretnék a társadalmi meg-
osztottság üzenetét közvetíteni, 
mivel ezen a téren nincs ellentét a 
munkáltatók és a munkavállalók 
között. „Beszéltünk a témáról a mi-
niszterelnök úrral. Jeleztük, hogy 
a munkaügyi minisztérium nem 
készített elemzést arról, hogyan ha-
tározzák meg a minimálbér össze-
gét. Mi elvégeztük ezt az elemzést. 
A romániai cégek nagy része azt 
mondja, 50 és 100 lej közötti összeg-
gel kell megemelni a minimálbért. 
Nem akarjuk a társadalmi megosz-
tottság üzenetét küldeni, vagyis 
hogy a vállalkozók nem támogatják 
a minimálbér emelését. Mi támo-
gatjuk az emelést, és ezzel egy idő-
ben támogatjuk egy komoly, profi  
mechanizmus kidolgozását, ami 
előre látható, így tudni fogjuk, ho-
gyan alakul az elkövetkező években 
a minimálbér” – jelentette ki Flo-
rin Jianu. A 730 vállalkozó megkér-
dezésével végzett felmérés szerint 
a megkérdezettek fele azt mondta, 
hogy legtöbb 50 lejes emelést tud 
biztosítani, és alig 3,6 százalékot 
tesz ki azoknak a munkáltatóknak 
az aránya, akik egy több mint 200 
lejes minimálbér-emelést is be tud-
nak vállalni.

Elmondása szerint megoldás 
lehetne például az is, ha a most 
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Minimálbér: kompenzációt várnak a vállalkozók

Sok kicsi sokra megy? Kiszámíthatóbb minimálbér-emelést várnak a munkáltatók

 » Gönczi 
József szerint 
az is negatívum, 
hogy a mini-
málbér állandó 
emelése nem 
ad lehetőséget 
versenyhelyzet 
megteremtésére 
a munkavállalók 
körében.

tervezett 180 lejes emelés után a cé-
geknek nem kellene adózniuk, és a 
teljes összeg a munkavállaló zsebébe 
kerülne. Mint részletezte, elemzésük 
szerint tízből hét munkáltató ellenzi 
a minimálbér emelését, amennyiben 
semmilyen kompenzációban nem 
részesülnek. Arra a kérdésre, milyen 
nehézségekre számítanak a kormány 
által garantált legkisebb jövedelmek 
emelése esetén, a legtöbben az áruk 
és szolgáltatások drágulását, elbo-
csátásokat, a nyereség zsugorodását, 
a versenyképesség csökkenését, szer-
ződések és/vagy piacok elvesztését 
említették.

Hozzáadott érték kellene
„Sajnos az a tény, hogy a kormány 
évente határozza meg, és folyama-
tosan növeli a minimálbér összegét, 
az alacsonyan képzett munkaválla-
lókat segíti. Jelen pillanatban pedig 
a lakosság 35 százaléka alacsonyan 
képzett” – hívta fel a fi gyelmet az ál-
landó minimálbér-emelések egy má-
sik visszásságára Gönczi József, a Ro-
mániai Vállalkozásokért Egyesület 
(ROVE) elnöke, amikor arról kérdez-
tük, hogyan élik meg a vállalkozók 
a folyamatos minimálbér-emelé-
seket, mennyire van felkészülve a 
magánszféra arra, hogy jövőre újra 
nő a minimálbér. Mint rámutatott, 
meglátása szerint a cégek, akik ilyen 
alacsonyan képzett munkavállaló-
kat alkalmaznak, azok a januártól 
tervezett emelést is az árakra fogják 
terhelni.

Gönczi József szerint az is nega-
tívum, hogy a minimálbér állan-

dó emelése nem ad lehetőséget 
versenyhelyzet megteremtésére a 
munkavállalók körében. „Az állam 
által meghatározott minimálbér nö-
vekedése sajnos nem vezetett a ter-
melékenység növekedéséhez. Talán 
az összeg emelése helyett inkább a 
munkavállalók hozzáadott értéké-
nek a növelése kellene hogy legyen 
a cél különböző képzések, tovább-
képzések által” – fogalmazta meg 
a szakember. Megjegyezte egyúttal, 
hogy a minimálbér-emelés a foglal-
koztatottsági rátát sem emelte, pedig 
– mint ismeretes – egyre erőtelje-
sebb a munkaerőhiány Romániában.

Kérdésünkre, hogy a kkv-k egye-
sületének javaslata, miszerint adó-
mentesnek kellene lennie az emelés 
összegének, megoldást jelenthet-
ne-e, a ROVE elnöke úgy vélekedett, 
ez abban segítene, hogy a többlet-
költségeket a vállalkozók nem ter-
helnék az árakra, így elkerülhető-
vé válnának az újabb drágulások, 
főként a termelőágazatban. Hosszú 
távon azonban Gönczi József szerint 
csakis az jelentene megoldást az üz-
leti szférában, hogy megfelelő inf-
rastruktúra és megfelelően képzett 
alkalmazottak állnának a munkál-
tatók rendelkezésére.

A vállalkozói egyesület elnöke 
amúgy pesszimista a jövőt illetően. 
„Szerintem újabb válságra készülhe-
tünk, ami Nyugaton már érződik. Le-
het, hogy ez nem lesz akkora, mint a 
2008-as világválság, de mindenképp 
a gazdaság gyengülésére készülhe-
tünk a következő években” – kongat-
ta meg a vészharangot Gönczi József.

A kormány alapos elemzést ígér
Amint arról lapunkban korábban 
beszámoltunk, az azóta megbukott 
szociáldemokrata párti (PSD) kabinet 
közvitára bocsátott egy kormányhatá-
rozat-tervezetet, ami szerint 2020 ja-
nuárjától bruttó 2262 lejre nőne a mi-
nimálbér, a felsőfokú végzettséggel 
rendelkező alkalmazottak esetében 
pedig 2620 lej lenne a kormány által 
garantált legkisebb bruttó fi zetés. 
Azt viszont, hogy ténylegesen meny-
nyivel fog nőni a minimálbér, egye-
lőre nem lehet tudni. Annyi ténynek 
tűnik, hogy mindenképp sor kerül 
az összegek növelésére – legalábbis 
több ízben is ígéretet tett erre Ludo-
vic Orban miniszterelnök. A hét-
végén ugyanakkor beszélt arról is, 
hogy a minimálbér szintjének meg-
állapításánál Romániának fi gyelem-
be kell vennie egy, az Európai Unió 
által 2015-ben elfogadott képletet, 
ami olyan objektív mutatókon alap-
szik, mint például a termelékenysé-
gi index vagy az infl ációs ráta.

„Nem lehet hasból emelni a mi-
nimálbért, ahogyan eddig történt. 
A pokolba vezető út jó szándékkal 
van kikövezve. Sokszor a minimál-
bér-emelés éppen azok ellen fordul, 
akikért született, mivel nagyon so-
kan elveszítik a munkahelyüket, ha 
a minimálbér magasabbra nő, mint 
amennyit a vállalkozó el tud viselni, 
mivel nagyon sok cég, amikor már 
nem nyereséges, vagy felfüggeszti a 
tevékenységét, vagy máshova költö-
zik, ahol olcsóbb munkaerőt talál” – 
fejtette ki a kormányfő.

Megígérte egyúttal, hogy komoly 
elemzések fogják megelőzni az újabb 
emelést. Mint emlékeztetett, a cé-
geket a minimálbér emelkedésekor 
nemcsak a minimálbérért dolgozók 
fi zetése terheli meg pluszban, ha-
nem ha nőnek a legkisebb bérek, 
akkor a bértáblán más besorolás-
ban levő alkalmazottaknál is eme-
lést kell kieszközölni. „Úgy fogjuk 
emelni a minimálbért, hogy ezzel 
jót tegyünk a gazdaságnak, hogy 
emelést adjunk azoknak is, akik mi-
nimálbérért dolgoznak, de adjunk 
egy serkentőt az üzleti szférának is, 
hogy ne fékezzük vagy nyomorítsuk 
meg őket” – vetítette előre Ludovic 
Orban. A kormányfő már több ízben 
is ígéretet tett ugyanakkor arra is, 
hogy a témában, mielőtt döntené-
nek, még egyeztetnek a társadalmi 
partnerekkel, így a munkáltatói szö-
vetségek és a szakszervezetek képvi-
selőivel egyaránt.

Mint ismeretes, jelenleg csaknem 
1,7 millió romániai alkalmazott dol-
gozik minimálbérért.
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 » KRÓNIKA

Az idei első kilenc hónapban több 
mint 20 százalékkal, 2,089 milli-

árd euróval nőtt a román külkeres-
kedelmi mérleg hiánya a tavalyi év 
azonos időszakához mérten – derül ki 
az Országos Statisztikai Intézet (INS) 
által tegnap nyilvánosságra hozott 

adatsorokból. A hivatalos statisztika 
szerint az első kilenc hónapos defi cit 
értéke elérte a 12,045 milliárd eurót, 
miután az import gyorsabb ütem-
ben nőtt, mint az export.  A kivitel 2 
százalékkal, 51,846 milliárd euróra 
emelkedett, míg a behozatal 5,1 szá-
zalékkal, 63,891 milliárd euróra nőtt. 
Eközben szeptemberben is a behoza-

tal nőtt gyorsabb ütemben az export-
nál: Románia  7 százalékkal többet, 
7,288 milliárd euró értékben impor-
tált, ugyanakkor az export 4,4 szá-
zalékkal, 6,099 milliárd euróra nőtt 
tavaly szeptemberhez mérten. Mint 
ismeretes, Románia külkereskedel-
me háromnegyedét az európai uniós 
tagállamokkal bonyolítja. Amint arról 

korábban beszámoltunk, tavaly egész 
évben 15,132 milliárd euró volt a ro-
mán külkereskedelmi mérleg hiánya, 
16,8 százalékkal nőtt az előző évihez 
képest. Tavaly Románia 67,732 milliárd 
euró értékben exportált, 8,1 százalék-
kal többet az előző évinél az egész éves 
import értéke 82,865 milliárd euró volt, 
9,6 százalékkal nőtt.

Tovább mélyült a külkereskedelmi mérleg hiánya

 » A hivata-
los statisztika 
szerint az első 
kilenc hónapos 
defi cit értéke 
elérte a 12,045 
milliárd eurót.




