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REKLÁM

A román kormányfő megmutatná, mely bankok viszik ki a profitot, vagyis „lopnak”

Mihai Tudose nekiment a multiknak

Fennáll a lehetősége annak, 
hogy nyilvánosságra hoz-
zák azoknak a bankoknak 

az adatait, amelyek kiviszik itt 
szerzett profitjukat Romániá-
ból, hogy a lakosság is megértse, 
„melyek azok a bankok, amelyek 
lopnak tőlünk” – idézi a News.
ro hírügynökség Mihai Tudose 
kormányfőnek az Antena 3 hír-
csatorna szerda esti műsorában 
elhangzott kijelentését. „Sen-
ki sem tudja felfogni, hogy egy 
bank 5-7-10 éve veszteségesen 
működik. Az ingatlanon azt írja, 
hogy bank, nem azt, hogy Vörös-
kereszt. Az urak túláradó fan-
táziáról tesznek tanúbizonysá-
got, amikor a profitjuk kihelye-
zéséről van szó. Ez így nem me-
het tovább” – jelentette ki a ro-

mán miniszterelnök a tévémű-
sorban. Hozzátette: Ionuţ Mişa 
pénzügyminiszter már tárgyalt 
a témában a Romániában műkö-
dő pénzintézetek képviselőivel, 
akiknek néhány hetük van, hogy 
„újragondolják a stratégiájukat”. 
Ellenkező esetben – mondta el 
Tudose – a kormány kimondot-
tan a bankokat megcélzó intéz-
kedéseket foganatosít, és bizo-
nyos adatokat is nyilvánosság-
ra hozhatnak. A kormányfő sze-
rint „40 bankból 20 jó bank, 19 jó 
útra térőben, egy pedig azt hi-
szi magáról, hogy okosabb min-
denkinél”.

A múlt héten különben a 
pénzügyminiszter arról be-
szélt, hogy a Romániában tevé-
kenykedő bankok 70 százaléka 

nem fizetett nyereségadót az el-
múlt öt évben.

Kormányfő: nem drágul
az üzemanyag

Mihai Tudose a România Tv mű-
sorában eközben a kőolajipari 
vállalatokat vádolta meg azzal, 
hogy a hétcentes extra jövedéki 
adó eltörlése nyomán nem csök-
kentették a benzin és a gázolaj 
árát töltőállomásaiknál. „2016-
ban megszüntették a jövedé-
ki adót, és nem csökkentek az 
árak. A vállalatok bebizonyítot-
ták, hogy nemigen volt profitjuk 
sem. Lássuk, ha újra bevezetjük 
(a jövedéki adót – szerk. megj.), 
akkor emelik? Én úgy gondo-
lom, nem nőnek az árak. Az a ro-
mantikus időszak véget ért, ami-
kor azt csináltak itt, amit akar-
tak” – szögezte le a kormányfő 
a kőolajipari vállalatokra utal-
va. Kilátásba helyezte ugyanak-
kor a kőolajipari bányajáradékok 
szintjének módosítását. Mint 
mondta, jelenleg tárgyalások 

zajlanak az érintett cégek képvi-
selőivel. „Ez természetesen nem 
jelent zsarolást. Azt jelenti, hogy 
végre nem másfajta, hanem hi-
vatalos párbeszédet folytatunk 
velük. Erős államot akarunk, 
amely barátságos azokkal, akik 
korrektül járnak el. A többiekkel 
szemben csak erős” – fogalmaz-
ta meg Tudose.

Meglátása szerint a jövedéki 
adók emelése nem befolyásolja 
negatívan a polgárok életét. „El-
ső helyen állunk Európában a 
közúti balesetekben történt el-
halálozások terén, és nem azért, 
mert rossz autóink lennének, 
vagy a romániai sofőrök rosz-
szul vezetnének, hanem a köz-
úti infrastruktúra miatt. Felbuk-
kan éjjel a ló, a szekér, a gödör, 
a nagyon keskeny út hirtelen 
balra tér, nincsenek autópályá-
ink. Mindenünk megvan ahhoz, 
hogy a szociális szolgáltatások 
terén tartani tudjuk a stabilitást, 
de nem tudom, meddig tudunk 
még várni, hogy elkészítsük ezt 
a fajta infrastruktúrát. És akkor 

gyorsabban fel kell töltenünk a 
költségvetést” – indokolta a jöve-
déki adó emelésének szükséges-
ségét Mihai Tudose. Amint arról 
korábban írtunk, a szeptember-
től tervezett intézkedéstől már 
idén több mint egymilliárd eu-
ró költségvetési bevételt remél a 
kormány, ám a fuvarozók máris 
jelezték, hogy inkább külföldön 
tankolnak, továbbá tiltakozásra 
és drágításra készülnek.

Iolu: Tudose hazudik

Két ponton is megcáfolta azon-
ban Tudose kijelentéseit Liviu 
Iolu, a korábbi, szakértői kor-
mány szóvivője egy Facebook-
bejegyzésben. Mint emlékezte-
tett, a hétcentes extra jövedé-
ki adót nem 2016-ban, hanem 
2017 januárjától törölték el, a töl-
tőállomásokon pedig az átlagár 
4,90 lej/literes szintről 4,60 lejre 
csökkent az illeték megszünteté-
se nyomán.

 
BÁLINT ESZTER

Kemény támadást intézett szerda esti televíziós nyi-

latkozatában a bankok és a kőolajipari vállalatok el-

len Mihai Tudose kormányfő, aki szerint a jövedéki 

adó emelése nyomán nem nő az üzemanyagok ára.

Hivatalossá válik
a távmunka
Elfogadta a távmunkát szabá-
lyozó törvény tervezetét a kor-
mány, a vonatkozó jogszabály 
ezt követően a parlament elé 
kerül. A Tudose-kabinet köz-
leménye szerint a számítógé-
pek és távközlési eszközök se-
gítségével a munkahelyen kí-
vül is elvégezhetik munkájukat 
az alkalmazottak. A távmunkát 
az alkalmazott végezheti idő-
szakosan vagy akár teljes mun-
kaideje alatt. Erről az egyéni 
munkaszerződésben vagy an-
nak függelékében tesz majd 
nyilatkozatot a munkavállaló. 
A kormány érvelése szerint a 
távmunka szabályozása „fel-
zárkózást jelent társadal-
mi-gazdasági valóságunkhoz”, 
és mind a munkaadó, mind 
a munkavállaló számára elő-
nyökkel jár. A cég költségei 
csökkennek, ha nem kell any-
nyi helyiséget bérelnie dolgozói 
számára, a munkavállaló pedig 
az utazás költségeit spórolja 
meg és hatékonyabban fel tud-
ja használni idejét – olvasha-
tó a közleményben, ami leszö-
gezi egyben, hogy megnőnek a 
mozgáskorlátozott személyek 
munkavállalási esélyei is. 




