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Minél tovább nő a minimálbér, 
annál több munkaszerző-
désben szerepel ez az összeg 
– szögezte le a Krónikának 
nyilatkozó szakember, akit an-
nak kapcsán kérdeztünk, hogy 
Raluca Turcan munkaügyi mi-
niszter bejelentése szerint az el-
múlt öt év alatt ötszörösére nőtt 
a minimálbérért dolgozó alkal-
mazottak száma. A lapunknak 
nyilatkozó szakértők szerint 
szükség van a minimálbérre, 
annak összegét viszont úgy kell 
megemelni, hogy a munkáltató 
is elbírja, ne elbocsátások árán 
tudja kifi zetni.

 » MUNKATÁRSAINKTÓL

A z elmúlt öt év leforgása 
alatt ötszörösére nőtt a mi-
nimálbérért dolgozó mun-

kavállalók száma – irányította rá 
a fi gyelmet a minap egy televíziós 
interjúban Raluca Turcan munka-
ügyi miniszter. Mint mondta, ma 
már 1,6 millió olyan munkaszerző-
dés van, amelyben a minimálbér 
szerepel fi zetségként. A tárcavezető 
megjegyezte ugyanakkor, hogy ter-
mészetesen tudatában van annak, 
hogy nem mindenki a minimálbér-
nek megfelelő összeget viszi haza 
fi zetésnapon, ahogyan az a szerző-
désében szerepel, meglátása szerint 
azonban nem helyes, hogy vannak 
munkavállalók, akik bevállalják, 
hogy szürkén vagy feketén kapják 
a bérüket. Turcan azt mondja, „ag-
gasztó jelek” vannak a minimálbér 
kapcsán, főként olyan összefüggés-
ben, hogy európai szintű párbeszéd 
zajlik a legkisebb garantált fi zetés 
szintjének meghatározásáról. „Az 
Európai Bizottság már előállt egy 
irányelvjavaslattal, ami meghatá-

AZ ÖSSZEG FOLYAMATOS EMELÉSE NYOMÁN 1,6 MILLIÓ SZERZŐDÉSBEN SZEREPEL A KORMÁNY ÁLTAL MEGHATÁROZOTT ÖSSZEG

Egyre többen dolgoznak minimálbérért

A kézipoggyász-ellenőrző berendezés integrált automatikus tálcakezelő rendszerrel 19 millió lejbe került

 »  „A törvényes 
jövedelem iránt 
egy nagyon erős 
igénynek kell 
mutatkoznia 
az emberek, az 
alkalmazottak 
részéről, tudatá-
ban kell lenniük, 
hogy ha nem tör-
vényes a jövedel-
mük, nem tudják 
igénybe venni a 
szociális védőhá-
ló szolgáltatása-
it, a társadalom-
biztosítást, az 
egészségbiztosí-
tást, a nyugdíjat. 
Sajnos Románia 
sok régiójában, 
sok társadal-
mi rétegben, 
közösségben ez 
az igény nem 
fogalmazódik 
meg, az embere-
ket gyakran csak 
az érdekli, amit 
aznap megke-
resnek” – fogal-
mazta meg Antal 
Árpád.

rozná a minimálbér szintjét, ami két-
lem, hogy Romániában lehetséges 
lenne. Másrészt én úgy gondolom, 
hogy amikor a minimálbérről van szó, 
a társadalmi partnerek, a munkálta-
tók és munkavállalók közötti egyez-
tetéseknek intenzívebbeknek kell 
lenniük, olyan tényezőket kell számí-
tásba vennünk, amelyek a vásárlóerőt 
egyszerre említik a minimálbérrel, mi-
vel Romániában sajnos meghaladja 
az uniós átlagot a szegények aránya 
azok körében, akik munkát vállal-
nak” – húzta alá Raluca Turcan.

Meg kell találni
az egyensúlyi pontot
„Minél tovább növekszik a minimál-
bér, annál többen kerülnek ebbe a 
kategóriába. Ez ilyen egyszerű” – szö-
gezte le kérdésünkre Miklós Zoltán 
közgazdász, a képviselőház pénzügyi 
és költségvetési bizottságának tagja. 
Kifejtette, a legkisebb garantált fi ze-
tés emelésével azért lesz egyre több 
minimálbérért dolgozó alkalmazott, 
mert amikor megjelenik a törvény az 
emelésről, a munkaadók azokat a bé-
reket nem növelik, amelyek korábban 
egy kevéssel voltak a minimálbér fe-
lett. Például most 2300 lej a havi mini-
málbér, az összeget 2500 lejre tervezik 
emelni, ám aki most keres 2500 lejt, 
azon a szinten is marad, tehát ő is be-
kerül a minimálbéres kategóriába.

„A minimálbér szintjét elméletileg 
a végtelenségig lehet emelni, de ezt 
a növelt bért valakinek ki is kell majd 
fi zetnie” – fogalmazta meg a szak-
politikus, aki szerint a minimálbér 
növelésekor, csakúgy mint a nyugdí-
jak esetében, két alapvető elvet kell 
fi gyelembe venni: a vásárlóerő meg-
tartása érdekében az infl ációs rátá-
val egyenértékű növekedést, illetve 
a gazdasági növekedéssel egyenesen 
arányos reálnövekedést. „A romániai 
minimálbérnek európai uniós mini-
málbérekhez való felzárkózása a ha-
zai gazdaság teljesítőképességétől, 
versenyképességétől, illetve az alkal-

mazottak termelékenységétől függ. A 
minimális bérszint megállapításakor 
meg kell találni azt az egyensúlyi 
pontot, amely egyrészt eleget tesz az 
alkalmazottak meg a szakszervezetek 
elvárásainak, másrészt a munkaadók 
is elbírják anélkül, hogy jelentős el-
bocsátásokat eszközöljenek” – ösz-
szegzett Miklós Zoltán.

Fontos az állam által
meghatározott minimálbér
„Ez egy rendkívül összetett kérdéskör. 
Az uniós tagországok egy részében 
nincs minimálbér, vita zajlik arról, 
hogy az államnak be kell-e avatkoz-
nia, meg kell határoznia a legkisebb 
kötelező bér értékét, vagy ezt a pi-
acnak kell szabályoznia” – mutatott 
rá kérdésünkre Antal Árpád, Sepsi-
szentgyörgy szociológus végzettségű 
polgármestere. Meglátása szerint a 
romániaihoz hasonló fejletlen gazda-
sági kultúrával rendelkező társada-
lomban fontos, hogy az állam megha-
tározza a minimálbért.

„A törvényes jövedelem iránt egy 
nagyon erős igénynek kell mutat-
koznia az emberek, az alkalmazot-
tak részéről, tudatában kell lenniük, 
hogy ha nem törvényes a jövedelmük, 
nem tudják igénybe venni a szociális 
védőháló szolgáltatásait, a társada-
lombiztosítást, az egészségbiztosí-
tást, a nyugdíjat. Sajnos Románia sok 
régiójában, sok társadalmi rétegben, 
közösségben ez az igény nem fogal-
mazódik meg, az embereket gyakran 
csak az érdekli, amit aznap megkeres-
nek, kézbe kapnak, és el is költhetnek, 
majd a következő nap hasonlókép-
pen. Ebből kiindulva egyértelműen 
úgy gondolom, szükség van az állam 
által szabályozott legkisebb bérre, sőt 
arra is, hogy ezt tovább emeljék” – 
fogalmazta meg Antal Árpád. Arra is 
kitért, hogy a prioritások változnak, 
hiszen például az építőiparban erős 
volt a kivándorlás, mert alacsonyak 
voltak a bérek, ám amióta bevezették 
az adókedvezménnyel társított emelt, 

vagyis 3000 lejes minimálbért, még 
Sepsiszentgyörgyön is dolgoznak 
az építőiparban Srí Lanka-i, indiai 
munkások, akiket a magasabb fi ze-
tés vonzott az országba. Viszont az 
ágazatban „brutálisan” megnőttek a 
költségek, a közberuházások esetén 
is már létező szerződéseket kellett 
aktualizálni, megnőttek a pályázati 
önrészek, vázolta az intézkedés árny-
oldalait a polgármester. „Hasonló-
képpen, amikor az orvosok fi zetését 
megháromszorozták, egyik napról a 
másikra nemcsak megszűnt az orvos-
elvándorlás, hanem elkezdtek haza-
jönni a szakemberek. Ezekre a problé-
mákra ezek voltak a helyes válaszok. 
Ugyanakkor a kormányprogramban 
az is szerepel, hogy a mezőgazdaság-
ban adómentessé teszik a minimál-
bért” – húzta alá Antal Árpád.

Debreczeni László adószakértő is 
úgy véli, az építőiparban helyes lépés 
volt az ágazati minimálbér bevezeté-
se, hiszen korábban egyértelműen 
beazonosították, hogy ezen a terü-
leten feketén dolgoztatták az em-
bereket, nagy volt az adócsalás. Ezt 
az ágazatot ebből a szempontból is 
sikerült rendbe tenni, mindenkinek 
megvan a 3000 lejes minimálbére, a 
vállalkozók valójában feleannyi adót 
fi zetnek, tehát számukra sem annyi-
ra megterhelő, mutatott rá az adó-
szakértő. „Minden országnak kellene 
hogy legyen egy stratégiája, meghatá-
rozva a prioritásokat, milyen területe-
ket akar fejleszteni, és célzottan kell a 
kedvezményekkel előrukkolni” – vall-
ja eközben Édler András, a Kovászna 
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
elnöke. Példaként említette, hogy ha 
Románia számára fontos a számítás-
technika vagy a textilipar, vagy bármi 
más, akkor ezekben az ágazatokban 
kell kedvezményeket nyújtani, mert 
azok így elkezdenek megerősödni. 
„A gond az, hogy ebben az országban 
stratégiák csak papíron vannak” – 
szögezte le a vállalkozók szervezeté-
nek Kovászna megyei elnöke.
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 » KRÓNIKA

Európában is újdonságnak számít a 
kolozsvári nemzetközi repülőtér új 

biztonsági felszerelése, amelyet pénte-
ken adtak át Ludovic Orban, a Nemzeti 
Liberális Párt és a képviselőház elnö-
ke és Lucian Bode belügyminiszter je-
lenlétében. A biztonsági felszerelések 
beszerzésére a légikikötő üzemeltetői 
több mint 42 millió lejt fordítottak.

David Ciceo, a kolozsvári repülőtér 
vezérigazgatója elmondta, a felszere-
lések megfelelnek a legújabb nemzet-
közi szabványoknak. Az eszköz segít-
ségével – a számítógépes tomográfh oz 
hasonlóan – bármely tárgy három 
dimenzióban látható. „Mi vagyunk az 
elsők Romániában ezzel a berende-
zéssel, és Európában is az elsők között 
vagyunk; ez a felszerelés jelenleg a 
legjobb a világon” – jelentette ki Ci-
ceo. Ludovic Orban emlékeztetett arra, 
hogy miniszterelnöksége idején külö-
nös fi gyelmet fordított a közlekedési 

ágazatra, különösen a légi közlekedés-
re. „A légi közlekedési ágazatot súlyo-
san érintette a világjárvány, ez az egyik 
leginkább érintett gazdasági ágazat, 
és megpróbáltunk támogató intézke-
déseket kidolgozni. Amint visszatér a 

normalitás, fontos, hogy támogassuk 
a közlekedési infrastruktúra további 
fejlesztését” – mondta az alsóház el-
nöke. Lucian Bode belügyminiszter 
felidézte, hogy ez a fi nanszírozási pro-
jekt volt az első, amelyeket közlekedé-

si miniszterként aláírt. Kifejtette, az 
általa vezetett közlekedési minisztéri-
um és a Ludovic Orban vezette román 
kormány számára a 2020-as év volt az 
az év, amikor a közlekedési infrastruk-
túra került előtérbe. „A kolozsvári 
repülőtér a romániai repülőtereknek 
nyújtott összes állami támogatás több 
mint 30 százalékát, közel 2 millió eu-
rót kapott. A 2020-as év volt az az év 
is, amikor felgyorsítottuk az európai 
fi nanszírozású projekteket” – mondta 
Lucian Bode.

A pénteken bemutatott C3 szabvá-
nyos kézipoggyász-ellenőrző beren-
dezés integrált automatikus tálcake-
zelő/visszaadó rendszerrel 19 106 751 
lejbe került, ebből az európai uniós 
vissza nem térítendő fi nanszírozás 
14 620 603 lej, az összeg 98 százaléka. 
A CTX típusú robbanóanyag-érzékelő 
berendezés értéke 23 288 619 lej, ebből 
az EU-s vissza nem térítendő fi nanszí-
rozás 17 851 085 lej, szintén az összeg 
98 százaléka.

Korszerű felszerelésekkel ellenőriznek a kolozsvári reptéren

 » Az eszköz 
segítségével 
bármely tárgy 
három dimenzió-
ban látható. 




