
 Gazdaság 2021. május 4.
kedd 7

Miközben Raluca Turcan mun-
kaügyi miniszter azon kesereg, 
hogy sok romániai munka-
vállaló szegénységgel küzd, 
a szegénység pedig gyakran 
generációról generációra 
„újratermelődik”,  a lapunk 
által megszólaltatott szakértő 
szerint a politikumnak hatal-
mas a felelőssége a kialakult 
helyzetben, hogy magasan 
képzett szakemberek növel-
jék a termelékenységet, ezzel 
pedig a magánszféra nagyobb 
fi zetéseket tudjon biztosítani.

 » BÍRÓ BLANKA 

R omániában növekedtek ugyan 
a bérek az ország európai 
uniós csatlakozása óta, de az 

átlagos órabér még kevesebb, mint 
harmada, a dolgozói szegénység 
pedig majdnem kétszerese az eu-
rópai uniós átlagnak – vont mérle-
get a munka május elsejei ünnepe 
alkalmából írt Facebook-bejegyzé-
sében Raluca Turcan munkaügyi 
miniszter. A tárcavezető ismertetése 
szerint amikor az ország 2007-ben 
csatlakozott az EU-hoz, 950 lej, az 
akkori árfolyamon 280 euró körül 
volt a havi nettó átlagbér Románi-
ában, míg idén 3400 lejre, vagyis  
690 euróra tehető. Mindazonáltal 
a romániai átlagos 8 eurós bruttó 
órabér kevesebb, mint harmada a 
28 eurós európai uniós átlagnak, 
és az európai uniós 8 százaléknál 
sokkal nagyobb, csaknem 15 száza-
lékos Romániában a dolgozói sze-
génység.

Ez pedig Turcan szerint azt je-
lenti, hogy sok romániai munka-
vállaló a szegénységgel küzd, nem 
tud gyermekeinek méltó életkörül-
ményeket teremteni, a szegénység 
pedig gyakran generációról gene-
rációra „újratermelődik”. A mi-
niszter úgy látja, ez az oka annak, 
hogy olyan sok román állampolgár 
elhagyta az országot, a szakképzett 
munkaerő hiánya pedig hátráltatja 
a beruházásokat.

A tárcavezető a minimálbér 
emelését és a foglalkoztatottság 
javítását, a nyugdíjrendszerben és 
a közalkalmazotti bérezésben ta-
pasztalható igazságtalanságok ki-
küszöbölését tűzte ki célul. Rámu-
tatott: Romániában százszoros a 
különbség a legkisebb, vagyis 800 
lejes és legnagyobb nyugdíj között, 

A KRÓNIKÁNAK NYILATKOZÓ SZAKÉRTŐ SZERINT A TERMELÉKENYSÉG NÖVELÉSÉT SEGÍTŐ KÖZPOLITIKÁKRA VAN SZÜKSÉG

Aggasztja a szegénység újratermelése a minisztert

Mélyülő bérszakadék. Óriási a különbség a közszféra és a versenyszektor fi zetései között

 » A szakértő 
összegzéskép-
pen rámutatott, a 
politikai hozzá-
állásra lehet visz-
szavezetni a je-
lenlegi helyzetet, 
hiszen miközben  
szavazatvásárlás 
céljából túlságo-
san megemelték 
az állami szféra 
fi zetéseit, soha 
nem fi nanszí-
rozzák olyan 
mértékben az 
oktatást, hogy 
megfelelően kép-
zett szakembe-
rek kerüljenek a 
munkaerőpiacra. 

a 65 év felettiek száma, ami 3,8 mil-
lió, már jelentősen meghaladja a 14 
év alatti gyerekét, vagyis a 3,2 milli-
ót. „Az új bukaresti kormány lehető-
vé teszi a munkaviszony fenntartását 
70 éves korig, új közalkalmazotti 
bértörvényen dolgozik, a munka tör-
vénykönyve és a nyugdíjrendszer 
módosítását tervezi, és hadat üzen 
a munkajogban tapasztalható bü-
rokráciának” – ígérte a román mun-
kavállalókhoz intézett május elsejei 
köszöntőjében Raluca Turcan.

Elszállt állami bérek,
csőd szélén a magánszféra
„Románia évek óta görgeti maga 
előtt azt a problémát, hogy az álla-
mi adminisztrációban nagyon sok, 
politikai alapon kiválasztott személy 
dolgozik. Ennek egyenes következ-
ménye, hogy a politikum folyamato-
san emeli az állami szektorban dol-
gozók bérét” – mutatott rá a Krónika 
megkeresésére Szabó Árpád közgaz-
dász, a Partiumi Keresztény Egyetem 
oktatója. Mint részletezte, ennek 
tulajdonítható, hogy az állami bé-
rek „elszálltak” a magánszektor bé-
reihez képest, ezzel párhuzamosan 
pedig Romániában a magánszféra 
folyamatosan a csőd a szélén táncol, 
amire most még rátett egy lapáttal a 
koronavírus-járvány, ami sok vállal-
kozást térdre kényszerített.

Szabó Árpád szerint a magánvál-
lalkozók egyszerűen nem engedhe-
tik meg maguknak, hogy több fi ze-
tést adjanak az alkalmazottaiknak. 
„Természetesen itt is vannak kivé-
telek, hiszen a nagyon jól működő 
cégek rendesen meg tudják fi zetni a 
munkatársaikat, de nem ez a jellem-

ző, főként hogy a romániai gazdaság 
gerincét a kis- és közepes vállalko-
zások képezik, amelyek gyakran a 
túlélés határán lavíroznak” – húzta 
alá a közgazdász, aki abban egyetért 
a miniszterrel, hogy kisebb kellene 
hogy legyen a különbség az állami 
és a magánszféra bérei között.

„Ugyanakkor egyértelmű, hogy a 
politikusok önmagukat vezették be 
ebbe a csapdába, amikor az állami 
alkalmazottaknak túl nagy fi ze-
tést szabtak meg, utólag pedig már 
»nem illik« csökkenteni a béreket. 
Másrészt a magánszféra alkalmazot-
tainak túl kicsi a fi zetése, de nincs 
amiből megemelni, ebből a spirálból 
pedig egyre nehezebb kikeveredni” 
– magyarázta az egyetemi oktató.

Alacsony termelékenység, 
alulfi nanszírozott oktatás 
Ha a romániai béreket az európai uni-
ós átlagbérhez hasonlítjuk, akkor a 
termelékenységet is össze kell vetni, 
mert ezen a téren Románia nagyon 
gyengén teljesít – hívta fel egyúttal 
a fi gyelmet Szabó Árpád. Elmondása 
szerint ennek a hátterében az áll, hogy 
a jó eredményeket felmutató uniós 
országokban nem olyan hosszúak a 
kávészünetek, hogy idő legyen arra, 
hogy az alkalmazottak megbeszéljék 
az előző esti futballmérkőzés eredmé-
nyeit. „Ezekben az országokban az 
alkalmazottaknak nincs idejük arra, 
hogy a munkahelyi irodájukból lebo-
nyolítsák a háztartásuk intézésével 
kapcsolatos feladatokat, telefonbe-
szélgetéseket, miközben az egykori 
szocialista országokban még mindig 
ezt teszik. „Még ha erős is ez a meg-
fogalmazás, de tulajdonképpen ezt a 

munkaidejükből lopják” – szögezte le 
a szakértő.

Mint mondta, a legjobban azért 
haragszik a mindenkori román kor-
mányokra, mert nem fordítanak elég 
pénzt az oktatásra. „Törvény rögzíti, 
hogy a bruttó hazai termék (GDP) 
legalább 5 százalékát mindig az ok-
tatásra, a tanügyi rendszerre kell 
költeni, de közben minden évben, 
amikor összeállítják az ország költ-
ségvetését, kitalálnak valami indo-
kot arra, hogy ez az ágazat mégsem 
kaphat meg egy ekkora összeget” – 
fogalmazott Szabó Árpád.

Hozzátette: ennek viszont évről 
évre súlyos következményei vannak 
az ország gazdaságára és teljesítőké-
pességére nézve, hiszen képzetlen és 
tanulatlan marad a munkaerő jelen-
tős része, nem megfelelően képzett 
emberek dolgoznak, és a munkamo-
rál terén is hatalmas hiányosságok 
tapasztalhatók. A közgazdász szerint 
a munkához való hozzáállás olyan, 
ahogy azt az iskolában megtanítják 
a fi ataloknak, vagy éppen ahogy a 
szüleiktől, a tanáraiktól látják, és 
folyamatosan rossz példa van a fi a-
talok előtt, és ők ezt a rossz példát 
tanulják és viszik tovább.

Szabó Árpád szerint a munka ter-
melékenységét úgy lehetne növelni, 
ha jobban képzett szakemberek je-
lennének meg a munkaerőpiacon, 
jobb minőségű munkahelyeket tud-
nának betölteni, így a külföldi befek-
tetők is nagyobb hozzáadott értéket 
termelő vállalatokat hozhatnának 
létre a beruházásaik révén.

A szakértő összegzésképpen rá-
mutatott, a politikai hozzáállásra 
lehet visszavezetni a jelenlegi hely-
zetet, hiszen miközben  szavazatvá-
sárlás céljából túlságosan megemel-
ték az állami szféra fi zetéseit, soha 
nem fi nanszírozzák olyan mérték-
ben az oktatást, hogy megfelelően 
képzett szakemberek kerüljenek a 
munkaerőpiacra. „Ha folyamato-
san kevésbé képzett, rossz munka-
morálú szakemberek kerülnek ki 
a közoktatásból, nem lehet olyan 
munkahelyeket teremteni, amelyek 
nagy hozzáadott értéket termelnek, 
ami aztán lehetővé tenné, hogy az 
alkalmazottak is nagyobb fi zetést 
kapjanak” – mutatott rá az egyetemi 
oktató. Kérdésünkre kifejtette, a mi-
nimálbért lehet ugyan jogszabállyal, 
mesterségesen emelni, de ennek 
rossz következményei lennének a 
gazdaságra nézve, hiszen az emelt 
minimálbér még több céget kénysze-
rítene térdre, még nagyobb gondot 
okozna a magánszférának, mint a 
járványhelyzet.
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 » B. E.

Engedélyezte a Versenytanács a 
tranzakciót, amellyel a görög 

Vardinogiannisz család által irányí-
tott Vista Bank romániai leánybank-
ja megvásárolja a Crédit Agricole 
francia bankcsoport romániai érde-
keltségét.

A bukaresti gazdasági sajtó amúgy 
már februárban cikkezett arról, hogy 
a franciák fontolgatják a kivonulást a 
romániai piacról, a Vista Bank pedig 
jó eséllyel pályázik itteni érdekelt-
ségükre, holott az Alpha Bankkal is 
zajlottak egyeztetések. Most pedig a 
versenytanácsi döntés után hamaro-
san nyélbe is üthetik a tranzakciót.

A Profi t.ro hírportál úgy tudja, 
a Vista Bank úgy számol, hogy a 
tranzakció lezárása után aktívái ér-
téke meg fogja haladni az 1,2 milli-
árd eurót. 750 millió euró értékben 
lesz kihelyezett hitele, a letétek ösz-
szege 1,1 milliárd euróra fog rúgni, 
tőkéje pedig meghaladja a 105 millió 
eurót.

A Crédit Agricole romániai leány-
bankjának 14 fi ókja van az ország kü-
lönböző vidékein, aktívái 535 millió 
euróra rúgnak. A banki letétek ösz-
szege 410 millió euró, a hiteleké 395 
millió euró. Szintén 1 százalék alatti 
piaci részesedéssel bír Romániában 
a Vista Bank is, amelynek 31 fi ókja és 
320 alkalmazottja van.

Kivonul a romániai piacról a Crédit Agricole

 » A Vista Bank 
úgy számol, hogy 
a tranzakció lezá-
rása után aktívái 
értéke meg fogja 
haladni az 1,2 
milliárd eurót. 




