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Abban a 21 EU-tagállamban, ahol a jogszabály előírja a minimálbért, 2021. január
1-én a minimálbérek nominálisan 3,1%-kal emelkedtek. Az infláció levonása után a
növekedés 1,6%. 2020 elején a nominálbér még 6,1%-kal, a reálbér 4,5%-kal
emelkedett.
Az Európai Bizottság 2020 októberében kezdeményezéssel rukkolt elő a
minimálbérek jogszabályban történő rögzítése érdekében. A paradigmaváltás azért
is fontos, mert nem korlátozódik a minimálbérekre, hanem a
bértarifamegállapodásokra is kiterjed. Azoknak a tagállamoknak, amelyekben a
bértarifamegállapodások aránya nem éri el a foglalkoztatottak 70%-át, akciótervet
kell készíteniük az ilyen megállapodások támogatására.
A kutatók üdvözlik, hogy az Európai Bizottság a koronavírus-pandémia idején
figyelmet fordít a bérpolitikára. A válság ugyanis minden jel szerint különösen
súlyosan érinti az alacsony jövedelemmel rendelkezőket. Márpedig a minimálbérek
kiigazítása mintha alábbhagyott volna. 2020 eleje és 2021 eleje között ugyan a
minimálbérek Észtországban, Görögországban, Spanyolországban és az EU összes
tagállamában emelkedtek, a növekedés azonban mérsékelt volt. A minimálbérek
százalékos emelkedése az előző évekhez hasonlóan a közép- és kelet-európai
országokban a legmagasabb, ahol a nominális növekedési ráta 2021 elején 3,1%
(Románia) és 16,3% (Lettország) között mozgott. Az emelkedés mértéke a nyugatés dél-európai országokban: Franciaországban 1,0%, Hollandiában 1,9%,
Belgiumban 2,0, Írországban 4,1%, Portugáliában 4,7%. Németországban az év
elején 1,6%-kal emelkedett, majd az év közepe táján további 1,1%-kal emelkedik.
Nagy-Britanniában 6,2%-kal emelkedett.

A minimálbért alkalmazó nyugat-európai országokban a legalacsonyabb
megengedett bruttó órabér: Németországban 9,50 EUR, Belgiumban 9,85 EUR,
Írországban 10,20 EUR, Franciaországban 10,25 EUR, Hollandiában 10,34 EUR,
Luxemburgban 12,73 EUR. Nagy-Britanniában a GBP tartós gyengélkedése
ellenére átszámítva 9,80 EUR, amely április elején 10,01 EUR-ra emelkedik.
Ausztriában, Olaszországban és az északi államokban nincs minimálbér. Ám
ezekben az országokban erőteljes a bértarifamegállapodások rendszere, amit az
állam támogat. A bértarifamegállapodások gyakorlatilag megvonják az általános
alsó határt. Ezek Olaszország kivételével magasabbak a nyugat-európai
minimálbéreknél.
A dél-európai országokban a minimális órabérek: Görögországban 3,76 EUR,
Portugáliában 4,01 EUR, Spanyolországban 5,76 EUR. A közép- és kelet-európai
országokban: Szlovéniában 5,92 EUR, Lengyelországban 3,64 EUR, Szlovákiában
3,58 EUR, Csehországban 3,42 EUR, Romániában 2,84 EUR, Bulgáriában 2,00
EUR.
A jelentés elemzi a minimálbérek helyzetét 16 Európai Unión kívüli országban. A
jogszabályban előírt minimális órabér átszámítva: Moldáviában 0,28 EUR,
Brazíliában 0,85 EUR, Oroszországban 0,89 EUR, Törökországban 2,28 EUR,
Japánban 7,40 EUR, Új-Zélandon 10,76 EUR, Ausztráliában 11,99 EUR. Az
Egyesült Államokban, ahol a minimálbér szövetségi szinten 2009. óta nem változott
(6,35 EUR), az alsó határok regionális szinten esetenként ennél magasabbak:
Washington DC-ben 15 USD (13,13 EUR), Kaliforniában 14 USD (12,26 EUR),
Massachusetts-ben 13,50 USD (11,82 EUR). A választásokat követően az új
kongresszusi demokrata párti többség törvénytervezetet nyújtott be, amely szerint a
minimálbér 2025-ig szövetségi szinten 15 USD-re emelkedik.
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