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A kolozsvári

Phoenix
Könyvesbolt
sok szeretettel várja

az olvasáskedvelőket.
Címünk: Deák Ferenc
utca (B-dul Eroilor)

22-es szám,
bent az udvarban.

Nyitva tartás:
hétfő–péntek: 10–18 óráig

szombat: 10–13 óráig.

Adóemelést jósolnak a kormány intézkedései miatt aggódó bankárok

Nyugdíjak célkeresztben
Növekvő forgalom a reptereken

Az első negyedévben 8,2 százalék-
kal, 4,36 millióra nőtt a románi-
ai repülőterek utasforgalma a ta-
valyi azonos időszakhoz mérten 
– közölte tegnap a romániai re-
pülőterek egyesülete. A Ziarul Fi-
nan ciar című gazdasági napilap 
elektronikus kiadása által ismer-
tetett adatok szerint Románia leg-
nagyobb repülőtere, a bukaresti 
Henri Coandă (Otopeni) 2,754 mil-
lió utast szolgált ki a tavalyi 2,598 
millióhoz mérten, ami 6 százalé-
kos növekedést jelent. Tavaly egész 
évben 12,8 millió utasa volt a nem-
zetközi légikikötőnek, ami 16 szá-
zalékos növekedésnek felelt meg 
2016-hoz képest.

A romániai légi közlekedés 84 
százalékát lebonyolító első há-
rom repülőtér közül valamennyi 
a tavalyihoz mérten szerényebb 
utasszám bővülést ért el az első ne-
gyedévben. A bukaresti mellett a ko-
lozsvári 558 ezer utast szolgált ki, 8 
százalékkal többet, mint tavaly janu-
ár–márciusban, a temesvári 364 ez-
ret, ami 2,6 százalékos növekedést 
jelent. A nagyváradi repülőtér a ki-
lencedik helyet foglalja el csaknem 62 
300 utassal, ami 34 százalékos növe-
kedést jelent. Mint ismeretes, az el-
ső negyedévben 13 romániai légiki-
kötő indított és fogadott utasokat.

KRÓNIKA

Ostobaságnak és hazugságnak 
nevezte tegnap Liviu Dragnea, 
a Szociáldemokrata Párt (PSD) 

vezetője azokat a híreszteléseket, 
amelyek szerint a kormány fontol-
gatja a „nulla hozzájárulást” a nyug-
díjrendszer második pilléréhez, va-
gyis a kötelező magánnyugdíjalapok-
hoz. Leszögezte: nincs hivatalos tör-
vénytervezet a nyugdíjrendszer re-
formjáról. „Én keményebb vagyok, a 
miniszterelnök asszony elegánsabb. 
Megmondom tisztán: ostobaság és 
hazugság. Hogy ne bonyolítsuk a vá-
laszt” – válaszolta a nagyobbik kor-
mánypárt elnöke, amikor az újság-
írók Viorica Dăncilă kormányfőt ar-
ról kérdezték, hogy „nulla hozzájá-
rulást” tervez-e a szociálliberális 
kabinet a második pillérhez. „Ami-
kor bármely magán- vagy közintéz-
mény véleményt fogalmaz meg vala-
mi kapcsán, ami nem létezik, akkor 
csak része azon emberek csoportjá-
nak, akik azért fogalmaznak meg bí-
rálatot, hogy bírálhassanak. Milyen 
nyugdíjreformról beszélünk, amikor 
nem jelent meg hivatalosan semmi, el 
sem kezdtünk egy világos párbeszé-
det? Milyen második pillérről beszé-
lünk, amikor még hivatalosan senki 
sem mutatott be tervezetet?” – tette 
fel a kérdést Dragnea.

Aggódnak a külföldi beruházók

Ezzel szemben éppen tegnapi közle-
ményében nevezte aggasztónak a ro-
mániai érdekeltségekkel rendelke-
ző Külföldi Befektetők Tanácsa (FIC) 
a kormánynak a hárompillérű nyug-
díjrendszer módosítására irányuló 
szándékát, és felrótta, hogy teljesen 
átláthatatlan módon elemzik, majd 
fogadják el a hasonló intézkedéseket. 
A külföldi befektetők szerint a jelen-
legi alkalmazottak jövőbeni boldogu-
lását nem szabad veszélybe sodor-
ni. A testület szerint az állami adós-
ság vagy költségvetési hiány alakulá-
sa nem hathat ki a nyugdíjrendszer 

második pillérére, vagyis a kötele-
ző magánnyugdíjala pokra. Hangsú-
lyozták, hasonló döntés csak rendkí-
vüli esetekben születhet, mint ami-
lyen egy természeti katasztrófa vagy 
egy háború. A FIC közleménye leszö-
gezi, semmi szín alatt nem szabad 
csökkenteni az alkalmazottak által a 
második pillérbe folyósított összege-
ket, épp ellenkezőleg, a jelenlegi 3,75 
százalékról 6 százalék körüli értékre 
kellene növelni, hogy kielégítő legyen 
a megtakarítások értéke.

Adóemeléssel riogatnak a bankárok

Közben egy tegnapi pénzügyi-ban-
ki fórum részvevői abban értettek 
egyet, hogy az államháztartást nem 
lehet kiegyensúlyozni azzal, hogy el-
vonják a nyugdíjrendszer második 
pilléréből a pénzt, hanem adóemelés-
re is szükség lesz. „Az államháztar-
tási hiány csökkentésének a legegy-
szerűbb módja az adóemelés. Egy-
előre a nyugdíjrendszer második pil-
léréről beszélnek, talán ez lesz az el-
ső lépés, de valószínűleg ez nem lesz 
elég, úgyhogy majd az adók következ-
nek” – idézi az Agerpres hírügynök-
ség Adrian Codîrlaşut, a pénzügyi 
elemzők romániai egyesületének el-
nökét. Florian Libocor, a Román Fej-
lesztési Bank (BRD) vezető közgaz-
dásza arra figyelmeztetett, hogy az 
adók emelése nehéz folyamat lesz, 
miután éppen ennek az ellenkező-
jét ígérték. „A nyugdíjrendszer má-
sodik pillérét csak egyszer lehet ál-
lamosítani. Másodszor nincs ahon-
nan elvenni. És hogyha ez megtör-
ténik, isten ments, hogy megtörtén-
jen, igen rossz jelzés lesz Nyugat fe-
le. Adók és illetékek? Sok sikert kívá-
nok! Nagyon könnyű adni, de nehéz, 
nagyon nehéz elvenni” – hangoztat-
ta Florian Libocor. Véleménye szerint 
az államháztartási hiány csökkenté-
sének másik módja a beruházások 
visszafogása, amit folyamatosan ta-
pasztalunk is. Rámutatott: rövid tá-

von a megoldás az adók hatékony be-
gyűjtése lenne, ami szintén nem egy-
szerű feladat. 

Mondták is meg nem is

Mint ismeretes, a szociálliberális 
kormány hatalomra kerülése óta 
immár több ízben is szárnyra kap-
tak híresztelések, amelyek szerint 
Dragneáék beszántanák a kötelező 
magánnyugdíjalapot, az illetékesek 
azonban megannyiszor cáfolták ezt, 
igaz, a második pillér opcionálissá 
tételéről már több ízben is szó esett. 
Eugen Teodorovici pénzügyminisz-
ter például áprilisban konkrétan azt 
közölte, hogy a romániai adófizetők 
a jövőben választhatnak a nyugdíj-
rendszer első és második pillére kö-
zött. Ismételten azt állította ugyanak-
kor, hogy az állam is hatékonyan tud-
ja kezelni a rá bízott pénzösszegeket.

A Hotnews hírportál eközben nem-
rég kormányzati forrásokat idézett, 
akik szerint a Dăncilă-kabinet olyan 
forgatókönyvön dolgozik, amely alap-
ján 2018. július elsejétől többé egyet-
len lejnyi hozzájárulás sem folyna be 
a kötelező magánnyugdíjalapba. Ha-
sonló forgatókönyvet vázolt fel a Digi 
24 hírtelevíziónak nyilatkozva Florin 
Cîţu, az ellenzéki Nemzeti Liberá-
lis Párt (PNL) pénzügyi kérdések-
ben rendszeresen megszólaló szená-
tora is. Mint mondta, a készülő tör-
vénytervezet nullára csökkentené a 
második pillérhez való hozzájáru-
lást, majd a polgár dönthetné el, hogy 
akar-e pénzt folyósítani az immár 
nem kötelező magánnyugdíjalapba, 
vagy a teljes hozzájárulást átviszi az 
állami nyugdíjrendszerbe. 

A Cotidianul.ro hírportál beszá-
molója szerint ugyanakkor Darius 
Vâlcov, Viorica Dăncilă pénzügyi ta-
nácsadója a hét nagy romániai biz-
tosító képviselőivel folytatott találko-
zón szintén olyan tervezetet ismerte-
tett velük, amely nulla lejes hozzájá-
rulást írna elő a második pillérhez. 
Lapunk eközben megbízható forrás-
ból úgy értesült, hogy a bukaresti saj-
tóértesülések meglehetősen pontat-
lanok. Egy magánnyugdíjpénztári il-
letékestől megtudtuk, a Vâlcovval 
folytatott megbeszélés nem mosta-
nában, hanem jóval korábban történt, 
amelyen a kormányzati tanácsadó 
nem állt elő konkrét javaslattal vagy 
tervvel, mindössze vázolta, hogy a 
kormány fontolgatja a kötelező hoz-
zájárulás lefaragását.

BÁLINT ESZTER

Átadták a bánsági légi villanyvezetéket

Átadták a Romániát Szerbiával összekötő 400 kilovoltos magasfeszültsé-
gű bánsági légi villanyvezetéket. A vezeték Resicabánya és Pancsova kö-
zött teremt összeköttetést. Románia területén 63 kilométeren, Szerbia te-
rületén 68 kilométeren halad. Megépítése 81,39 millió lejbe került. Amint 
arról korábban beszámoltunk, a vezeték megépítéséről szóló szerződést 
2014 júniusában írták alá. Terveit a romániai Energetikai Tanulmányi és 
Tervezőintézet készítette, és a Transelectrica társaság építette meg. 
Az MTI szerint a vezeték révén a román energiapiac az európai piacok-
kal összekötve tud működni, nő a Románia és Szerbia közötti áramátadá-
si kapacitás, és biztonságosabbá válik a két ország áramellátása. Floren-
tina Răducanu, a Trans electrica befektetési osztályának az igazgatója el-
mondta: a vezeték része az észak–déli folyosónak, Közép- és Dél-Európa 
villanyhálózatait köti össze. A Transelectrica társaság egy másik 400 kilo-
voltos magasfeszültségű vezetéket és annak mentén transzformátorállo-
másokat is épít a vaskapui dunai vízierőmű és Arad között.

HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Miközben a bankárok és elemzők azzal riogatnak, hogy 

a kormány által tervezett kiadások révén a költségveté-

sen ütött űr pótlásához a nyugdíjrendszer második pil-

lérének államosítása mellett adóemelésekre is szükség 

lesz, Liviu Dragnea PSD-elnök ostobaságnak és hazug-

ságnak nevezi a kötelező magánnyugdíjalaphoz való 

hozzájárulás nulla százalékra való csökkentését.

Liviu Dragnea hazugságnak nevezte a második nyugdíjpillér megszüntetéséről szóló híreket

Felszálló ágon. Egyre többen veszik igénybe a romániai légi szolgáltatásokat
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