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Versenyképesség kontra
reálbérnövekedés

Ez elmúlt napok, hónapok hétköznapjaiban – a
népszavazási eszement kampánya mellett – a 2005.
évi bér és ezenbelül a reálbérnövekedés a kérdés.
Sok helyen kezdődött el a kollektív szerződés
tárgyalása, amelyekről a Vegyipari Dolgozókban
folyamatosan olvasható. De mit jelent számunkra a
versenyképesség ? Olcsó munkaerőt ? Alacsony
járulékokat ? Ösztönző állami támogatást ? Modern
technológiát, kevés alkalmazottat ? Szakképzett
munkavállalót, magasan kvalifikált
menedzsmentet?
A versenyképesség fontos tényezője egy
vállalatnak, hiszen gazdasági tevékenységének
mércéje. Sajnos a versenyképesség kérdése a
mezőgazdasági ágazatban már kifejtette negatív
hatását, Zircen már a káposztát le sem szedik, mert
15 Ft/kg felvásárlási árért, ugyanis 25 Ft/kg a
termelési ár…
A vegyipar versenyképességéről kevés szó esik,
pedig minket ez foglalkoztat. Miközben sok helyen,
költséges környezetvédelmi beruházások –
többségében uniós pályázattokkal – zajlanak, olyan
új technológiák kerülnek telepítésre, amelyek már
nem igényelnek nagylétszámú munkaerőt. Az
idény- és szezonmunkásokat kölcsönzött
munkaerővel helyettesítik. A versenyképesség
szóval fenyegetőzni is lehet. „Nem tudunk többet
adni….Kivonulunk….Jövőre létszámot
csökkentünk…” Miközben a vegyipar létszáma
évről-évre közel 10%-kal csökken
jövedelmezőségét tekintve, még mindig az első 10
iparágban van. Ha a TOP100 magyar vállalkozók
listáját vizsgáljuk, az első 10-ben 4 vegyipari
vállalat tulajdonosa, illetve vezetője van. Az elmúlt
12 hónap bérkifizetési statisztikái jól mutatják,
hogy a fizikai dolgozók alacsony jövedelme mellett
a szellemi foglalkozásuk béradatait a
vállalatvezetés időszakos egyösszegű kifizetései
torzítják. Ez persze nem befolyásolja a
versenyképességet….
Európában egyre több helyen a heti munkaidő
növekedéséről beszélnek, a flexibilis munkaidőt
európai direktívában kívánják szabályozni. Sok jel
mutat arra, hogy megnövekszik a szakszervezeti

szerep és sok olyan kérdésre kell közösen
válaszolnunk, amely a versenyképesség
árnyékában a munkavállalók érdekében
történik.
Ami a reálbérnövekedést jelenti, tiszta a képlet.
A reálbér akkor növekszik, ha a
(nettó)bérnövekedés meghaladja az inflációt.
(A számításban szerepelnie kell a csökkenő
adóterheknek is !) 2005-re több számítást is
végeztünk az elfogadott adókulcsok változása
mellett. ( Akit érdekel kérjük jelezze és
megküldjük )
Érdemes a Magyar Nemzeti Bank augusztusi
tanulmányát átolvasni, ahol 2004-re az inflációt
6,9%-ra tervezik, 2,5%-os lakossági
reálbérnövekménnyel és 9,5%-os
nemzetgazdasági bérinflációval számolnak.
2005-re 4,5%-os infláció mellett, 3,6%-os
reálbérnövekménnyel, 8,5%-os bérinflációval
számolnak.
Nehéz helyzetben vannak, azok a tárgyaló
partnerek akik ezen körülmények között
szeretnének jó és korrekt bérmegállapodást
kötni. Sok a dilemma, és kérdőjel. Izgalmas
lesz.

Ne morgolódj, mozgolódj

MÁS-KOR

VDSZ Ifjúsági Tagozatának

Lapja

Szerkeszti: a VDSZ Ifjúsági Bizottsága
Főszerkesztő: nincs
Főszerkesztő-helyettes: nincs
Kiadja: VDSz Országos Iroda
A szerkesztőség címe:
H-1068 Budapest Benczúr u. 45.
e-mail:mail@vdsz.hu
WEB:www.vdsz.hu

Megjelenik

a Vegyipari Dolgozó rendszeres
mellékleteként
Terjeszti a VDSZ tagszervezeteinek
ifjúsági aktivistái
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Ismét ECC

A tavalyi balatonföldvári Európai Vegyész
Szakszervezetek Ifjúsági Klubjának ( ECC )
megállapodása szerint, az idén a Német Vegyész
Szakszervezet szervezte az európai vegyész
szakszervezetek ifjúsági tagozatainak,
szervezeteinek tanácskozását. Sokan – a 2001-es
első találkozó óta – már más szakszervezeti
tisztségviselői posztot látnak el, van aki éppen most
indul az alelnöki posztért. Ezek a példák jól
mutatják, hogy ilyen éves találkozó egyik fontos
eleme az a tapasztalatcsere, amely során
információt kapunk egymásról.
Az idei steinbachi konferencián Pálvölgyi Richárd,
Radics Gábor, és Székely Tamás vett részt.

FOTO

Az év témája a fiatalok képviselete az üzemekben,
vállalati ifjúsági érdekképviseleti struktúrák volt.
Európában két rendszer terjedt el. A német tipusú,
amely önálló érdekképviseleti struktúrával
rendelkezik az ipari tanulóktól a 25. életévüket még
be nem töltött szakképzésben résztvevő illetve
teljes munkaidőben foglalkoztatottakig. Önálló
képviselettel, szakszervezeti támogatottsággal (
Németország, Ausztria ). Ezzel a fiatalok közvetlen
kapcsolatba kerülhetnek a szakszervezetekkel. A
képviseleti struktúra választása megegyezik az
üzemi tanácsok választási modelljével.
A másik, vállalati szakszervezetek struktúrájában
szervezett és szervezetlen működéssel működő
ifjúsági csoportok. Ez a struktúra szervezettől
függő.
A tanácskozás másik témája a kollektív szerződések
rendszere volt. Az aktualitást az adta, hogy sok
országban éleződik a munkáltatói és munkavállalói
érdekkülönbség. Erősödik a béremelés nélküli
munkaidő keret növelésének igénye, az éves
árbevétel illetve üzleti terv sikeressége utáni
béremelés. Ez a tendencia, növeli a fiatalok
bizonytalanságát a vegyiparban, egyre több a
pályaelhagyó.
2005-ben az előkészítő megbeszélés
Budapesten lesz, a konferencia Ausztriában.

HUMOR

Éjjel 2 órakor csörög a telefon.
- Halló! Ott az 1-111-111-111?
- Nem, itt az 1-1111-1111-1111.
- Elnézést, akkor téves.
- Semmi baj, úgyis fel kellett kelnem, mert
csengett a telefon.

Székely bacsiék mennek hazafelé a szekérrel.
A szekér felborul. Egy pár perc múlva a
székely kimászik a szekér alól és rágyújt egy
cigire. 10 perccel később a fia is kimászik a
szekér alól, ő is rágyújt egy cigire. 20 perc
múlva a fiú megszólal:
- Apám, az anyámat nem kellene kiszednünk a
szekér alól?
Mire a székely:
- Minek, úgysem cigizik.

Két rendőr beszélget.
- Ti hogy eszitek otthon a tésztát?
- Mi általában rádióval. - Rádióval?
- Hát a feleségem kifőzi a tésztát, és
megkérdezi hogy kérek-e rá diót?

Két szőke beszélget.
- Ha én kávét iszom, akkor nem tudok aludni.
- Én pont fordítva. Ha alszom, nem tudok kávét
inni.

Csöngetnek, nagy sokára a férj kinyitja az ajtót.
Kinnt a zuhogó esőben áll az anyósa.
- Anyuka, mit csinál itt az esőben? Miért nem
megy haza?

Egy taxi ezerrel száguld, az utasa fal fehér.
Megveregeti a sofőr vállát.
- Nem mehetnénk egy kicsit lassabban?
- Maga mondta, hogy hamar a kórházba akar
érni.
- Na igen, de nem olyan állapotban, hogy ott is
tartsanak

Reméljük kiadványunk elnyerte
tetszésedet. Írd meg
véleményedet, hogy a következő
jobb legyen !


