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Шпанска влада пристала је на повећање најнижих зарада за 4% у 2018, на 736 евра, и
даља повећања до 850 евра месечно 2020. године али под условом да буду испуњени
специфични циљеви економског раста и запошљавања.

  

  

Синдикати већ дуже време траже повећање минималних плата, с обзиром на
импресиван економски опоравак земље.

  

Премијер Маријано Рахој крајем децембра је постигао споразум са синдикатима и
представницима послодаваца по коме ће насјлабије плаћени радници у 2018. добијати
28,4 евра месечно више него у 2017. години.
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У 2019. би минимална зарада у Шпанији требало да порасте на 773 евра, што је
повећање од 5%, а у 2010. би требало да буде 850 евра месечно, што одговара расту од
10%, пренео је портал тхелоцал.ес.

  

Лидер највећег шпанског синдиката Унај Сордо рекао је после потписивања споразума
да је то подстицај за "обнову плата људи који су највише изгубили у економској кризи".

  

Синдикати се већ дуго залажу за повећање минималних плата у складу са брзим
економским опоравком после рецесије 2013.

  

Према споразму, да би минималац био повећан, раст шпанског бруто домаћег производа
(БДП) мора да буде већи од 2,5% док просечан број људи у систему социјалне заштите
мора да буде повећан за 450.000.

  

Садашњи тренд указује да су ти циљеви реални. Шпанска влада економски раст у 2017.
процењује на 3,1% а стопа незапослености је у трећем кварталу 2017. пала на најнижи
ниво за готово девет година.

  

Ипак, и уз повећање, Шпанија остаје у групи чланица ЕУ, у којој су и Португалија, Грчка,
Малта и Словенија, где су минималне зараде између 500 и 1.000 евра.

  

Највише минималне зараде, изнад 1.000 евра, имају радници у Француској, Немачкој,
Холандији, Белгији, Ирској и Луксембургу.

  

(Еурактив)
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