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Topul celor mai mari angajatori în 2016: Kaufland a rămas lider, iar
Dacia „ameninţă“ locul doi, ocupat de Petrom
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Kaufland  (retail alimentar), OMV Petrom (extracţia petrolului) şi Automobile Dacia (auto) sunt companiile care au încheiat anul trecut cu cel mai
mare număr de angajaţi.

Retailerul alimentar Kaufland, care a raportat oficial un număr de peste 17.700 de angajaţi la finalul anului trecut, a rămas şi în 2016 cel mai mare
angajator din economie, potrivit datelor înregistrate în Revisal, softul Inspecţiei Muncii prin care se ţine evidenţa salariaţilor.

Compania apare la data de 31 decembrie 2016 cu un efectiv de 6.000 de salariaţi mai puţini faţă de 1 ianuarie 2016 în datele Inspecţiei Muncii, diferenţă
care însă nu se regăseşte în datele de la Ministerul de Finanţe.

„Cifra angajaţilor la data de 31.12.2015 raportată de Kaufland România către Ministerul Finanţelor Publice a fost de peste 17.000 de angajaţi activi. La
începutul anului 2016, am colaborat cu Inspecţia Muncii şi cu ajutorul lor am clarificat şi rezolvat situaţia la care faceţi referire (minusul de 6.000 de
angajaţi – n. red.). De când suntem în România am angajat în fiecare an în medie peste 1.000 de persoane. Ne propunem şi pentru acest an menţinerea
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acestui număr, având în vedere că planificăm deschiderea a cel puţin şase magazine noi”, au răspuns reprezentanţii Kaufland România, în urma unei
solicitări a ZF de clarificare a situaţiei privind evoluţia numărului de angajaţi înregistraţi în Revisal.

Pe locul doi în topul celor mai mari angajatori din economie se află OMV Petrom, care a rămas cu circa 14.400 de angajaţi anul trecut, cu peste 1.000 de
oameni mai puţini faţă de anul anterior. Pe următoarea poziţie se află producătorul auto Automobile Dacia, al cărui efectiv de salariaţi de pe platforma
de la Mioveni stagnează undeva în jurul valorii de 14.000 de persoane de câţiva ani încoace.

Majoritatea marilor angajatori din economie şi-au suplimentat semnficiativ efectivele
de personal anul trecut, lider în materie de noi angajări fiind retailerul alimentar Profi
Rom Food, care a recrutat peste 2.800 de angajaţi noi în 2016. Profi, care a fost vândut
de fondul de investiţii Enterprise Investors la finalul anului trecut către fondul de
investiţii Mid Europa într-o tranzacţie-record de peste 500 de milioane de euro, a trecut
de pragul de 500 de magazine şi continuă extinderea, ţinta fiind de a ajunge la 1.000 de
unităţi. Pe locul doi în topul companiilor care au făcut cele mai multe noi angajări se
află Carrefour, care a făcut aproape 1.800 de noi angajări, companie urmată în
clasamentul angajărilor de către Dedeman, care a recrutat peste 1.100 de oameni.

 „Extinderea retailerilor prin creşterea numărului de magazine a generat, evident, şi o
creştere a numărului de angajaţi. Acest domeniu al comerţului va continua să se
extindă şi anul acesta şi, chiar dacă au o fluctuaţie foarte mare a angajaţilor (în unele
cazuri ajunge la 40%), aceasta poate să scadă dacă jucătorii fac schimbări în politica
salarială, cum au început să facă deja unele companii”, a spus Raluca Pârvu, business
manager la firma de consultanţă în management şi resurse umane BPI Group. Din
cauza deficitului mare de candidaţi şi a fluctuaţiei de personal, retaileri alimentari
precum Kaufland, Lidl sau Metro Cash & Carry au anunţat încă de anul trecut că vor
majora semnificativ salariile angajaţilor, în încercarea de a-i reţine mai mult timp în
companie.

Cinci dintre cei mai mari zece angajatori de pe plan local activează în sectorul comerţului, cei mai mulţi fiind din retailul alimentar (Kaufland, Profi
Rom Food, Carrefour şi Mega Image), pe lângă care se află şi retailerul de bricolaj Dedeman.

„În principiu, expansiunea în retail ar trebui să continue, dar şi aici este oricând o posibilă concentrare de mărci, pentru că nu tuturor companiilor le
merge foarte bine. Pe lângă retail, cred că noi angajări se vor face anul acesta în industria compoententelor auto (dar nu neapărat în zonele tradiţionale în
care au ei fabrici, ci în localităţi în care deschid fabrici noi) şi în centrele de servicii”, a mai spus Raluca Pârvu. Ea a mai precizat că mari angajatori
precum Automobile Dacia sau OMV Petrom nu se vor mai extinde foarte mult, ci, din contră, ar putea să îşi mai restrângă din efectivele de personal,
pentru că nici evoluţia preţurilor barilului de petrol şi nici eliminarea timbrului de mediu nu prea ajută aceste industrii.

Doar doi dintre cei mai mari zece angajatori din economie sunt cu capital privat autohton (firma de telecomunicaţii RCS&RDS şi retailerul de bricolaj
Dedeman), iar o companie este deţinută de stat (Regia Autonomă de Transport Bucureşti).

Cei mai mari 10 angajatori din economie aveau la finalul anului trecut aproximativ 120.600 de angajaţi, „soldul” fiind cu aproape 1.000 de salariaţi în
plus faţă de situaţia înregistrată la începutul anului. În total, cele mai mari zece companii în funcţie de numărul de angajaţi concentrează 2% din totalul
forţei de muncă activă la nivel naţional, având în vedere că la finalul anului trecut Inspecţia Muncii număra 5,48 de milioane de lei de salariaţi activi,
pentru care angajatorii plăteau taxele şi impozitele la zi.

Din categoria „Ce trebuie să devină secret de stat“: Inspecţia Muncii ţine anonim topul angajatorilor

ZF a prezentat astăzi topul celor mai mari 10 angajatori din economie pe baza unor informaţii parţiale furnizate de reprezentanţii Inspecţiei Muncii, care
nu mai vor să spună câţi angajaţi are fiecare companie care înregistrează datele în Revisal.

Astfel, la solicitarea ZF, Inspecţia Muncii a trimis la sfârşitul săptămânii trecute un top al celor mai mari angajatori din economie în care au prezentat
doar codul CAEN, forma de organizare şi tipul de acţionariat, sediul social şi numărul de angajaţi la 31 decembrie, fără a spune care este denumirea
companiei sau codul unic de identificare a acesteia. Realizarea clasamentului prezentat astăzi de ZF a fost posibilă ca urmare a faptului că în luna
octombrie a anului trecut, adică trei luni mai devreme de la data la care informaţiile au devenit anonime, tot Inspecţia Muncii a furnizat datele complete.
Cum explică instituţia includerea topului angajatorilor în categoria „secretelor”?

„(...) Considerăm că registrul general de evidenţă a salariaţilor, astfel cum este reglementat în cuprinsul H.G. nr. 877/2016 (hotărârea de guvern prin care
s-a înfiinţat şi un Revisal pentru salariaţii bugetari – n.red.), nu reprezintă un document general accesibil publicului, ci doar în condiţiile expres
prevăzute în cuprinsul actului normativ menţionat. Astfel, vă comunicăm că informaţiile corespunzătoare topurilor aferente solicitării au fost
anonimizate (prin înlocuirea CUI-lui şi denumirii angajatorilor), putând fi furnizate doar în acest format”, au transmis reprezentanţii Inspecţiei Muncii.

Articol publicat în edi ţia tipărit ă a Ziarului Financiar din data de 13.01.2017
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