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Asgari ücret artışının maliyeti
Seçim öncesi verilen vaatleriyle uyumlu olarak hükümet şimdilerde asgari ücret
artışı üzerinde yoğunlaşıyor. Yetkililer Aralık ayında toplanacak olan Asgari
Ücret Tespit Komisyonu’na, aylık 1.000 TL olan asgari ücretin 1.300 TL olması
yönünde talepte bulunacak. Artışın 1 Ocak 2016’da yürürlüğe girmesi
bekleniyor. Net asgari ücret tutarındaki %30 artış ile, işverenlerin her çalışan için
ödemesi gereken aylık 1.500 TL olan ücretin 1.945 TL’ye çıkması sorun teşkil
edecektir. İşverenlerde oluşacak ilave yükü azaltmak için hükümet, sosyal
güvenlik sistemine ödenecek katkı paylarını azaltmak gibi alternatifler
düşünüyor. Yine de marjinal yükün büyük bir kısmını şirketlerin üstleneceğini
düşünüyoruz.
Çalışan maliyetlerindeki artışa en çok hangi şirketlerin duyarlı olduğunu tespit
etmek için kabataslak hesaplamalar yaptık. Hesaplama yaptığımız çoğu şirkette
asgari ücretle çalışan personelin oldukça sınırlı olmasına rağmen, yapılacak
artışın aynı zamanda diğer ücretlere de artış getirebileceğini ve şirketlere dolaylı
yönden ek bir yük getireceğini düşünüyoruz. Marjlarda oluşacak baskının
üstesinden gelmek için şirketler artan devlet desteği ile birlikte
optimizasyon/verimlilik tedbirleri ya da fiyat artışlarına başvurabilir; böylece her
bir şirket üzerindeki etkisi önemli derecede değişecektir.
Hesaplamalarımızda toplam çalışan maliyetinin (hem satılan malın maliyeti hem
de faaliyet giderinde) FAVÖK’e oranını baz aldık. Bulgularımıza göre Teknosa,
Migros, Yataş, Bimaş, Bizim Toptan, Banvit, Trakya Cam, Şişe Cam ve Anadolu
Cam asgari ücret artışına en duyarlı şirketler.
İngilizce rapor için tıklayınız.
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Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette
alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan
FINANSYATIRIM (FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. FINANSYATIRIM (FINANSINVEST) yorumda adi geçebilecek şirket
veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. Bu elektronik posta ve
onunla iletilen bütün dosyalar sadece göndericisi tarafından alması amaçlanan yetkili gerçek ya da tüzel kişinin kullanımı içindir. Eğer söz konusu
yetkili alıcı değilseniz bu elektronik postanın içeriğini açıklamanız, kopyalamanız, yönlendirmeniz ve kullanmanız kesinlikle yasaktır ve bu
elektronik postayı derhal silmeniz gerekmektedir. FINANSYATIRIM (FINANSINVEST) bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz
olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından
ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve FINANSYATIRIM (FINANSINVEST)’in görüşlerini
yansıtmayabilir. Bu e-posta bilinen bütün bilgisayar virüslerine karşı taranmıştır.

