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Sper ca nu vom umple avioanele catre Varsovia
Sper ca nu vom umple avioanele catre Varsovia, asa cum se intampla catre
Londra. Degeaba ai productivitate daca nu mai ai oameni cu care sa lucrezi.
Cand economistii partidului spun ca nu e bine, PNL trebuie sa majoreze
salariul minim mai mult decat a facut-o PSD, altfel vor pleca si mai multi
romani din tara: de la 100 de lei, trebuie sa creasca cu minim 300 de lei in
plus pe an
De la 1 octombrie 2019, salariul minim pe economie ar fi trebuit sa se majoreze de la 2.080 de lei
brut (440 de euro), adica 1.286 de lei net (270 de euro), la 2.250 de lei brut, adica 1.390 de lei
net, pentru cei fara studii superioare si de la 2.350 de lei brut la 2.520 de lei brut, pentru cei cu
studii superioare.
Din octombrie 2020, salariul minim ar trebui sa creasca de la 2.250 de lei brut la 2.430 de lei brut
pentru cei fara studii superioare si de la 2.520 de lei brut la 2.700 de lei brut pentru cei cu studii
superioare.
in acest moment, salariul mediu in Romania este de 5.000 de lei brut, adica 3.100 de lei net (650
de euro).
Guvernul PSD a picat, iar PNL incearca sa formeze un nou guvern.
Suntem pe 20/21 octombrie si in fiecare zi pleaca la munca in strainatate peste 500 de romani. Si
nu prea se intoarce multa lume.
Cresterea salariului minim cu 100 de lei net propusa de Comisia de Prognoza, aflata sub ordinea
Guvernului, este mult prea redusa si nu va reduce ritmul plecarilor.
Romania are nevoie de o crestere mai mare a salariului minim pentru a nu pierde si mai mult din
forta de munca, nu cea de maine, ci cea de peste cinci ani, ca sa nu mai vorbim de cea de peste
10 ani, cand vor iesi la pensie cateva milioane de decretei.
Partidul de la putere din Polonia - care a castigat din nou alegerile parlamentare, a propus/promis
cresterea salariului minim in Polonia de la 520 de euro brut acum (2.250 de zloti), adica 380 de
euro net, la 900 de euro brut (4.000 de zloti), adica 680 de euro net in 2023, o crestere de
aproape 80%.
Credeti ca polonezii vor avea o crestere a productivitatii muncii cu 80% in urmatorii trei ani?

Discutia nu este de spre productivitate, ci despre cum iti protejezi forta de munca.
in Germania salariul minim brut este de 1.555 de euro, in Irlanda este de 1.656 de euro, in Marea
Britanie este de 1.600 de euro, in Franta este de 1.520 de euro, in Spania este de 1.050 de euro,
in Cehia este de 522 de euro, iar in Ungaria este de 463 de euro.
Doar pentru a tine pasul cu Polonia, nu cu tarile vestice, in trei ani Romania ar trebui sa ajunga la
un salariul minim net de 480 de euro, adica 2.200 de lei net, fata de 270 de euro, adica 1.286 de
lei, deci de trei ori mai mult decat se ofera in acest moment.
Repet, doar pentru a tine pasul cu Polonia.
Chiar si asa, este prea putin.
PNL vrea sa preia guvernarea, dar nu are prea multe idei economice majore - cel putin asa se
vede din declaratiile publice de pana acum (tot ce a facut PSD-ul a fost prost sau nu a facut
nimic) -, dar nici nu are prea multa marja de manevra. Deja taxele si impozitele sunt prea jos si
statul nu colecteaza prea multe venituri, ci dimpotriva.
Si nici economistii din jurul PNL nu sunt fani ai cresterii salariului minim, aceasta fiind o masura
care apartine mai mult PSD-ului, care a dublat in ultimii sapte ani salariul minim.
Daca va ajunge la Palatul Victoria, singura masura pe care poate si trebuie neaparat sa o ia PNL
este de majorare a salariului minim nu cu 100 de lei net, ci cu 300 de lei net pe an, si sa mentina
acest ritm mai mult de trei ani.
Aici nu este vorba de promisiuni electorale, ci de siguranta nationala a Romaniei.
De unde sa dai mai mult la educatie, la sanatate, cu ce bani sa construiesti autostrazi si cu cine,
daca nu ai forta de munca?
Polonia spune ca majoreaza salariul minim cu 80% pentru ca nu mai vrea sa fie perceputa ca o
tara cu forta de munca ieftina.
Romania trebuie sa majoreze mai mult salariul minim, sa-l dubleze in trei ani, pentru a incetini
plecarea din tara, pentru a nu ne trezi ca peste cinci ani vom mai pierde 1 milion de romani pe
langa cei 5 milioane pe care i-am pierdut deja. La acest lucru se adauga si sporul natural negativ,
adica numarul de romani care mor este mai mare cu 70.000 pe an decat cei care se nasc.
Daca tinerii continua sa plece la munca in afara, nu numai ca nu vom reduce sporul natural
negativ, ci il vom mari si mai mult.
Romania are nevoie de autostrazi, iar PNL, din opozitie, a promis ca va face mai mult decat a
facut PSD.
Doar in ultimii opt ani Romania a pierdut 200.000 de oameni care lucrau in constructii, si
intrebarea este cu cine va mai face autostrazi?
Cresterea salariului minim in constructii la 3.000 de lei brut, adica 2.200 de lei net, aproape dublu
fata de salariul minim pe economie, crestere data de celebra OUG 114 pe care PNL vrea sa o
anuleze din motive de banci si energie, a revigorat putin piata constructiilor si a adus 500.000 de

oameni in plus care sa lucreze, dintre care cel putin 10.000 de vietnamezi, nepalezi etc.
in Romania, o treime din forta de munca de 5 milioane de oameni este platita cu salariul minim, si
cei de aici nu au prea multa marja de manevra, depinzand de companii, pentru ca nu au
alternativa locala. Pentru ei, singura alternativa este sa plece la munca in afara.
intr-unarticol din Bloomberg, editorialistul Leonid Bershidsky spune ca politicile sociale lansate de
guvernele populiste din regiune, indiferent ce se crede despre eficienta lor, au scos oamenii din
saracie, au redus inegalitatea si au impulsionat cheltuielile.
Practic, aceste guverne au preluat functia sindicatelor, care sunt slabe in mare parte a Europei
de Est, scrie acest editorialist.
intr-un articol din Financial Times, Ben Hall, editorul pe Europa al celui mai cunoscut ziar de
business european, scrie ca tarile din centrul Europei se confrunta cu scaderea numarului de
muncitori din cauza ratei de natalitate scazuta si a emigratiei, iar acest lucru a devenit
impedimentul principal in expansiunea businessului si cresterea economica.
Cehia are un somaj de numai 2%, deci nu mai are de unde sa puna pe masa forta de munca in
eventualitatea cresterii investitiilor.
Chiar daca productivitatea a crescut cu numai 1,5% in Cehia, salariile au crescut cu 8%, din lipsa
de forta de munca.
Muncitorii de la Audi din Ungaria au obtinut o crestere de 18% a salariilor, fara ca productivitatea
sa creasca cu acelasi procent.
Deja se aduce in discutie, scrie Ben Hall, faptul ca multinationalele castiga in Europa Centrala,
din profit si din dividende, mai mult decat ofera ca salarii, o situatie care se va schimba.
Deci nu numai in Romania se pune din ce in ce mai mult in discutie cresterea salariilor, ci si in
toata Europa Centrala si de Est.
intr-un articol din Financial Times, Jean-Claude Trichet, fostul presedinte al Bancii Centrale
Europene, spune ca BCE nu prea mai poate face multe lucruri, pentru ca deja a redus dobanzile,
facandu-le negative, si deja printarea de bani face mai mult rau decat bine.
in acest conditii, cresterea salariilor in Europa, el vorbind de Europa Occidentala, este neaparat
necesara.
Daca economistii romani vor ramane in paradigma ca salariile trebuie sa urmeze cresterea
productivitatii, sigur vom ramane fara bani pentru educatie, pentru investitii in sanatate sau
infrastructura.
Chiar daca asta va insemna inchiderea unor companii si un somaj mai ridicat.
in Statele Unite, Congresul a aprobat cresterea salariului minim la 15 dolari pe ora din 2024, de
la 10 dolari acum, masura de care vor beneficia peste 10 milioane de familii si va duce la cateva
milioane de someri, dar per total este o masura mai buna decat mai rea.
Asa ca singurul lucru pe care PNL il poate face, daca mai vrea ca Romania sa aiba forta de

munca si sa mai atraga investitii si sa nu umple avioanele catre Varsovia sau Praga, asa cum
sunt pline catre Londra, este sa majoreze rapid salariul minim, si cu un procent mai mare decat a
facut-o PSD, de la 100 de lei, la cel putin 300 de lei pe an in plus.
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