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H I R D E T É S

 »  Az átszámolva nagyjából 472 
eurós romániai minimálbér közben 
még bruttó értékben is a harma-
dik legalacsonyabb európai uniós 
szinten.

Kössék a tisztességes megélhe-
téshez szükséges havi minimális 
fogyasztói kosárhoz a minimálbér 
értékét – követeli az Alfa Kartell 
szakszervezeti tömb. A Krónikának 
nyilatkozó RMDSZ-es honatya sze-
rint az infl ációnak és a gazdasági 
növekedésnek kellene visszakö-
szönnie a minimálbér-emelésben.

 » BÁLINT ESZTER, BÍRÓ BLANKA

R omániában egy polgárnak átlagosan 
havonta nettó 2818 lejre van szüksé-
ge a tisztességes megélhetéshez, eh-

hez képest a minimálbér ennek kevesebb, 
mint a fele – hívta fel a fi gyelmet az Alfa 
Kartell szakszervezeti szövetség, követelve 
egyúttal, hogy a kormány által garantált 
minimális jövedelem meghatározásakor a 
döntéshozók a tisztességes megélhetéshez 
szükséges havi minimális fogyasztói kosár 
értékéhez kössék annak összegét. „Függet-
lenül a törvénytől, a kormányon levők nem 
foglalkoznak az átlagemberek jólétével, 
számokkal dobálóznak, hogy adjanak egy 
lejt pluszban. Idén nagyjából 3 százalékkal 
nőtt a minimálbér Romániában. Elértük a 
bruttó 2300 lejt, ami nagyon messze van a 
decens élethez szükséges minimális kosár-
tól” – áll a szakszervezet közleményében. 
(Mint ismeretes, a minimálbér nettó össze-
ge jelenleg 1386 lej.)

Az alkalmazottak érdekeit védő szövetség 
rámutat, a Friedrich-Ebert-Stift ung Romania 
becslése szerint a havi minimális fogyasztói 
kosár becsült értéke nettó 7278 lej egy hó-
napra egy két felnőttből és két gyermekből 
álló háztartás esetében, egy gyermeknek és 
a szülőknek eközben 6194 lejre, egy egyedül-
álló felnőttnek pedig 2818 lejre van szüksége 
a tisztességes megélhetéshez. „Ugyan a tör-
vény kimondja, hogy ezt fi gyelembe kellene 
venni, a kormány nem teszi. Cîţu bejelenti, 
hogy bővül a gazdaság, de a rendkívül ala-
csony minimálbérről nem mond semmit” 
– rótták fel a szakszervezetiek, akik a patt-
helyzetbe jutott tárgyalások újrakezdését és 
a tisztességes megélhetés biztosítását kérik.

Törvény lenne, de nem alkalmazzák
Az Alfa Kartell által említett, a minimálbér 
értékét a tisztességes megélhetéshez szüksé-
ges havi minimális fogyasztói kosárhoz kötő 
jogszabályt amúgy 2019 októberében való-
ban elfogadta a bukaresti parlament, Klaus 
Iohannis államfő azonban nem hirdette ki, 

hanem visszaküldte a parlament elé. A dön-
téshozók 2020-ban másodszor is megszavaz-
ták, Iohannis pedig, miután alkotmánybíró-
sági jogorvoslatot is kért, végül kihirdette, és 
2020 augusztusától van hatályban.

A törvény szerint a minimálbért egy 
olyan fogyasztói kosár alapján kellene 
meghatározni, amelyben találunk élelmi-
szereket, ruházati cikkeket, a lakhatást és 
azzal járó kiadásokat, háztartási cikkeket, 
tisztítószereket és kozmetikumokat, szol-
gáltatásokat, oktatással és kultúrával járó 
kiadásokat, orvosi ellátást, kikapcsolódást 
és utazást, mint ahogy családi megtakarí-
tásokat is. Hiába van azonban hatályban 
a törvény, a minimálbér 2021-es szintjének 
megállapításakor nem vették fi gyelembe. 
A szakszervezetek bírálatára adott válasz-
ban pedig a kormány közölte, a jogszabály 
megalkotói nem dolgozták ki megfelelően 
a minimális kosár kiszámításnak módszer-
tanát. A kormány ugyanakkor bejelentette, 
az idei év folyamán olyan törvénytervezet-
tel készülnek előrukkolni, ami az infl áció-
hoz és a munka termelékenységéhez köti a 
minimálbér értékét. Az átszámolva nagyjá-
ból 472 eurós romániai minimálbér pedig 
közben még bruttó értékben is a harmadik 
legalacsonyabb európai uniós szinten, a 
bulgáriai 332 euróhoz és a magyarországi 
467 euróhoz képest, ráadásul Romániában 
az egyik legmagasabb az adó és tb-járulék 
összege, így nettó értékben valószínű, hogy 
még rosszabbul áll az ország.

A legmagasabb minimálbér amúgy Lu-
xemburgban van, ahol a bruttó összeg eléri a 
2202 eurót. Írország és Hollandia következik 
1724, illetve 1685 euróval.

Ennyiből nem lehet megélni
„Az európai tagországokban alkalmazott 
minimálbérek bruttó értékeit nem lehet ösz-
szehasonlítani a különböző adóterhek mi-
att” – szögezte le megkeresésünkre Miklós 
Zoltán RMDSZ-es parlamenti képviselő, az 
alsóház költségvetési bizottságának tagja is. 
Felidézte, amikor Romániában a bérek után 
befi zetendő adókat és illetékeket átterhelték 
a munkaadótól a munkavállalóra, a bruttó 
értéke nagyon „elszaladt”, ez hasonlókép-
pen van a minimálbér esetében is, de nem 
szabad megfeledkezni arról, hogy a nettó 
érték csak valamivel több, mint a bruttó fele.

„A minimálbér értékét vizsgálva ugyan-
abból kell kiindulni, mint a nyugdíjak ese-
tében, hogy havi 1400 lejből, vagyis 300 
euróból nem lehet tisztességesen megél-
ni, márpedig a napi nyolc óra ledolgozott 
munka hozadéka Romániában is a decens 
megélhetés kellene hogy legyen” – fejtette 
ki a politikus. „Viszont az sem megbízható 
adat, hogy az országban több mint egymillió 
munkavállaló él minimálbérből, mert még 
mindig létező gyakorlat, hogy hivatalosan 
minimálbért kapnak, de mellé még egy bizo-
nyos összeget a borítékban a hónap végén. 
Ennek a mértékét nem lehet megbecsülni, 
de egy valós probléma, remélem, egyre in-

kább csökkenő tendenciát mutat” – mondta 
a szakpolitikus. Másrészt – tette hozzá – mi-
nél inkább növekszik a minimálbér, annál 
több munkavállalót foglalkoztatnak mini-
málbéren, hiszen a legkisebb kötelező fi ze-
tés utoléri az addig valamivel magasabb, de 
még alacsony béreket.

A cégekről sem szabad megfeledkezni
„A romániai gazdaság nem annyira ver-
senyképes, hogy rá lehessen erőltetni egy 
európai átlagminimálbért, mert egészen 
biztos, hogy nem tudja elvinni a hátán” – 
hívta fel egyúttal a fi gyelmet Miklós Zoltán. 
Szerinte a minimálbér növelésekor minden-
képpen két szempontot kellene fi gyelembe 
venni: az infl ációt és a gazdasági növe-
kedés mértékét. „Két minimálbér-emelés 
közötti időszakban az infl áció értékét bele 
kell számolni, ezzel kivédve a pénzhígulást, 
megvédve a pénz értékét, tehát a minimál-
bért legalább annyival kell növelni, hogy az 
infl ációt fedje. Másrészt a gazdasági növe-
kedésnek is vissza kellene köszönnie a mi-
nimálbér értékében, mert ezzel a reálértéke 
is emelkedik” – fogalmazta meg a politikus. 
Mint magyarázta, a gazdasági növekedés 
azt jelzi, hogy a gazdaság elbír egy nagyobb 
terhet, és ha ennek értékét beleszámolják 
a minimálbérbe, abból több mindent lehet 
megvásárolni. Miklós Zoltán rámutatott, a 
gazdasági növekedés tekintetében jók az 
előrejelzések, ám hiába növelnék a mini-
málbért ennek a mértékével, vagyis 7–8 szá-
zalékkal, azzal még nem lehet behozni az 
elmaradást az európai átlagminimálbérhez 
képest. „Ez egy összetett kérdés, hiszen ezen 
szempontok mellett még meg kell találni az 
egyensúlyt, és csak annyival lehet növelni 
a minimálbért, amennyit még elbírnak a 
kis- és közepes vállalkozók, amelyek Romá-
niában a legnagyobb foglalkoztatók, náluk 
dolgoznak a legtöbben minimálbéren” – 
húzta alá a közgazdász. Hangsúlyozta: ha 
túlzottan növekszik a minimálbér, fennáll 
a kockázata, hogy a kkv-k egy része inkább 
elbocsátja az alkalmazottait, mintsem az 
emelt legkisebb kötelező bért kifi zesse. 
„Figyelembe kell venni a cégek verseny-
képességét, teherbíró képességét, hogy a 
minimálbér-emelés ne üssön vissza, ne a 
munkahelyek megszűnését eredményezze” 
– fogalmazta meg Miklós Zoltán.

Arra is kitért, hogy a romániai kis- és köze-
pes vállalkozások nem elég versenyképesek, 
tőkeerősek, nem haladnak az európai átlag-
gal a fejlesztések, az innováció terén, így ke-
vés az esélye annak, hogy ki tudnak termelni 
egy túlnövelt minimálbért.

Mire futja? Nem elég a tisztességes megélhetéshez a romániai minimálbér

ROMÁNIA GAZDASÁGA NEM BÍRNA EL EGY EURÓPAI SZINTŰ MINIMÁLBÉRT AZ RMDSZ PARLAMENTI KÉPVISELŐJE SZERINT

Tisztességes megélhetést kérnek a szakszervezetek
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