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Eurostat: Bulgaria, Letonia si România, ultimele în UE dupa salariul minim pe
economie
Peste doua treimi din statele membre ale Uniunii Europene (21 din 27 de tari membre) aveau la 1 ianuarie
2022 un salariu minim pe economie, în 13 tari membre UE fiind salarii minime sub 1.000 de euro pe luna, în
doua state depasesc usor 1.000 de euro, iar alte sase aveau salarii minime de peste 1.500 de euro pe luna,
arata datele publicate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat).
Salariul minim în cele 21 de state membre ale Uniunii Europene poate fi împartit în trei grupuri principale, pe baza
nivelului în euro.
Astfel, 13 state membre din estul si sudul UE aveau la începutul acestui an salarii minime sub 1.000 de euro pe
luna: Bulgaria (332 euro), Letonia (500 euro), România (515 euro), Ungaria (542 euro), Croatia (624 euro),
Slovacia (646 euro), Cehia (652 euro), Estonia (654 euro), Polonia (655 euro), Lituania (730 euro), Grecia (774
euro), Malta (792 euro) si Portugalia (823 euro).
În Slovenia (1.074 euro) si Spania (1.126 euro) salarii minime depasesc usor 1.000 de euro pe luna, iar restul de
sase state membre UE, toate din nord-vestul blocului comunitar, aveau salarii minime de peste 1.500 de euro pe
luna: Franta (1.603 euro), Germania (1.621 euro), Belgia (1.658 euro), Olanda (1.725 euro), Irlanda (1.775 euro) si
Luxemburg (2.257 euro).
Comparativ, salariu minim federal în SUA era de 1.110 euro pe luna în ianuarie 2022.
Singurele state membre care nu au înca un salariu minim pe economie sunt: Danemarca, Italia, Cipru, Austria,
Finlanda si Suedia.
În cele 21 de state membre ale Uniunii Europene, cel mai ridicat salariu minim este de aproape sapte ori mai mare
decât cel mai redus. Totusi, disparitatile sunt considerabil mai mici dupa eliminarea efectului diferentelor de
preturi. Salariul minim în Uniunea Europeana variaza între 604 PPS (paritatea standard la puterea de cumparare,
n.r.) pe luna în Bulgaria pâna la 1.707 PPS în Luxemburg, ceea ce înseamna ca salariul minim cel mai mare din
UE este de aproape trei ori mai mare decât cel mai redus.
Pe baza PPS, exista doua grupuri principale: unul cu un salariu national minim peste 1.000 PPS si altul cu un
salariu national minim sub 1.000 PPS. În primul grup sunt: Luxemburg, Germania, Olanda, Belgia, Franta, Irlanda,
Slovenia, Spania, Polonia si Lituania, unde salariu national minim variaza de la 1.038 PPS în Lituania, la 1.707
PPS în Luxemburg.
În al doilea grup sunt incluse România, Portugalia, Malta, Croatia, Grecia, Ungaria, Cehia, Estonia, Slovacia,
Letonia si Bulgaria, unde salariu national minim variaza de la 604 PPS în Bulgaria la 949 PPS în Romania.
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