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Ostobaságnak és hazugság-
nak nevezte tegnap Liviu 
Dragnea, a Szociáldemok-

rata Párt (PSD) elnöke azokat a 
híreszteléseket, amelyek sze-
rint a kormány fontolgatja a „nul-
la hozzájárulást” a nyugdíjrend-
szer második pilléréhez, vagyis 
a kötelező magánnyugdíjalap-
okhoz. Leszögezte: nincs hiva-
talos törvénytervezet a nyugdíj-
rendszer reformjáról. „Én kemé-
nyebb vagyok, a miniszterelnök 
asszony elegánsabb. Megmon-
dom tisztán: ostobaság és ha-
zugság. Hogy ne bonyolítsuk a 
választ” – válaszolta a nagyob-
bik kormánypárt elnöke, amikor 
az újságírók Viorica Dăncilă kor-
mányfőt arról kérdezték, hogy 
„nulla hozzájárulást” tervez-e a 
szociálliberális kabinet a máso-
dik pillérhez. „Amikor bármely 
magán- vagy közintézmény vé-
leményt fogalmaz meg valami 
kapcsán, ami nem létezik, ak-
kor csak része azon emberek 
csoportjának, akik azért fogal-
maznak meg bírálatot, hogy bí-
rálhassanak. Milyen nyugdíjre-
formról beszélünk, amikor nem 
jelent meg semmi hivatalos, el 
sem kezdtünk egy világos pár-
beszédet? Milyen második pil-
lérről beszélünk, amikor még hi-
vatalosan senki sem mutatott be 
egy tervezetet?” – fogalmazott 
Dragnea.

Aggódnak a külföldi beruházók

Közben éppen tegnapi közle-
ményükben nevezte aggasztónak 
a romániai érdekeltségekkel 
rendelkező Külföldi Befektetők 
Tanácsa (FIC) a kormánynak a 
hárompillérű nyugdíjrendszer 
módosítására irányuló szándé-
kát, és felrótta, hogy teljesen át-
láthatatlan módon elemzik és 

fogadják el a hasonló intézke-
déseket. Mint fogalmaztak, a 
jelenlegi alkalmazottak jövő-
beni boldogulását nem szabad 
veszélybe sodorni. A testület 
szerint az állami adósság vagy 
költségvetési hiány alakulása 
nem hathat ki a nyugdíjrend-
szer második pillérére, vagyis 
a kötelező magánnyugdíjalapok-
ra. Mint hangsúlyozták, hasonló 
döntés csak rendkívüli esetek-
ben születhet, mint amilyen egy 
természeti katasztrófa vagy egy 
háború. A FIC közleménye le-
szögezi, semmi szín alatt nem 
szabad csökkenteni az alkalma-
zottak által a második pillérbe 
folyósított összegeket, épp ellen-
kezőleg, a jelenlegi 3,75 száza-
lékról 6 százalék körüli értékre 
kellene növelni, hogy kielégítő 
legyen a megtakarítások értéke.

Adóemelést emlegetnek

A Jövő bankja elnevezésű ren-
dezvényen szintén tegnap meg-
szólalók eközben abban értettek 
egyet, hogy az államháztartást 
nem lehet kiegyensúlyozni az-
zal, hogy elveszik a nyugdíjrend-
szer második pilléréből a pénzt, 
hanem adóemelésre is szükség 
lesz. „Az államháztartási hi-
ány csökkentésének a legegy-
szerűbb módja az adóemelés. 
Egyelőre a nyugdíjrendszer má-
sodik pillérről beszélnek, talán 
ez lesz az első lépés, de valószí-
nűleg ez nem lesz elég, úgyhogy 
majd az adók következnek” – 
idézi az Agerpres hírügynökség 
Adrian Codîrlaşut, a pénzügyi 
elemzők romániai egyesületé-
nek elnökét. Florian Libocor, a 
Román Fejlesztési Bank (BRD) 
vezető közgazdásza emellett ar-
ra figyelmeztetett, hogy az adók 
emelése nehéz folyamat lesz, mi-

után éppen ennek az ellenkező-
jét ígérték. „A nyugdíjrendszer 
második pillérét csak egyszer 
lehet államosítani. Másodszor 
nincs ahonnan elvenni. És hogy-
ha ez megtörténik, isten ments, 
hogy megtörténjen, igen rossz 
jelzés lesz Nyugat fele. Adók és 
illetékek? Sok sikert kívánok! 
Nagyon könnyű adni, de nehéz, 
nagyon nehéz elvenni” – hangoz-
tatta Florian Libocor. Véleménye 
szerint az államháztartási hi-
ány csökkentésének egy másik 
módja a beruházások vissza-
fogása, amit folyamatosan ta-
pasztalunk is. Mint rámutatott: 
rövidtávon a megoldás az adók 
hatékony begyűjtése lenne, ami 
szintén nem egyszerű feladat. 

Mondták is meg nem is

Mint ismeretes, a szociál-
liberális kormány hatalomra ke-
rülése óta immár több ízben is 
szárnyra kaptak híresztelések, 
amelyek szerint Dragneáék be-
szántanák a kötelező magán-
nyugdíjalapot, az illetékesek 

azonban megannyiszor cáfolták 
ezt, igaz, a második pillér opcio-
nálissá tételéről már több ízben 
is szó esett. Eugen Teodorovici 
pénzügyminiszter például áp-
rilisban konkrétan azt közölte, 
hogy a romániai adófizetők a jö-
vőben választhatnak a nyugdíj-
rendszer első és második pillére 
között. Ismételten azt állítot-
ta ugyanakkor, hogy az állam is 
hatékonyan tudja kezelni a rá bí-
zott pénzösszegeket.

A Hotnews hírportál eközben 
nemrég kormányzati forrásokat 
idézett, akik szerint a Dăncilă-
kabinet olyan forgatókönyvön 
dolgozik, ami szerint 2018. júli-
us elsejétől többé egyetlen lejnyi 
hozzájárulás sem folyna be a kö-
telező magánnyugdíjalapba. Ha-
sonló forgatókönyvet vázolt fel 
a Digi 24 hírtelevíziónak nyilat-
kozva Florin Cîţu, az ellenzé-
ki Nemzeti Liberális Párt (PNL) 
pénzügyi kérdésekben rendsze-
resen megszólaló szenátora is. 
Mint mondta, a készülő törvény-
tervezet nullára csökkentené a 
második pillérhez való hozzájá-

rulást, majd a polgár dönthetné 
el, hogy akar-e pénzt folyósíta-
ni az immár nem kötelező ma-
gánnyugdíjalapba, vagy a teljes 
hozzájárulást átviszi az állami 
nyugdíjrendszerbe. 

A Cotidianul.ro hírportál be-
számolója szerint ugyanakkor 
Darius Vâlcov, Viorica Dăncilă 
pénzügyi tanácsadója egy, a hét 
nagy romániai biztosító kép-
viselőivel folytatott találkozón 
szintén egy olyan tervezetet 
ismertetett velük, amely nul-
la lejes hozzájárulást írna elő 
a második pillérhez. A Krónika 
eközben megbízható forrásból 
úgy értesült, hogy a bukaresti 
sajtóértesülések meglehetősen 
pontatlanok. Egy magánnyugdíj-
pénztári illetékestől megtudtuk, 
a Vâlcovval folytatott megbeszé-
lés nem mostanában, hanem jó-
val korábban történt, amelyen 
a kormányzati tanácsadó nem 
állt elő konkrét javaslattal vagy 
tervvel, mindössze vázolta, hogy 
a kormány fontolgatja a kötelező 
hozzájárulás lefaragását.

BÁLINT ESZTER

Călin Popescu Tăriceanu, a Li-
berálisok és Demokraták Szövet-
ségének (ALDE) vezetője, s egy-
ben a szenátus elnöke nem adott 
zöld jelzést a Nemzeti Liberális 
Pártból (PNL) kilépett marosvá-
sárhelyi csoport azon tervéhez, 
hogy az ALDE-hez való csatlako-
zásukkal saját emberüket emeljék 
a prefektusi tisztségbe – értesült 
a Vásárhelyi Hírlap. Ez azt jelen-

ti, hogy mégsem Sorin Lazăr lesz 
az új Maros megyei prefektus. Mi-
után az akció meghiúsult, a koráb-
ban lemondott Lazărt az Aquaserv 
Maros megyei vízszolgáltató vál-
lalat igazgatótanácsa tegnap visz-
szahelyezte vezetői tisztségé-
be. Ezzel kudarcot vallott Dorin 
Florea polgármester és csapatá-
nak terve, hogy a pártváltás nyo-
mán ők adják a prefektust. Lapunk 

úgy tudja, arra nincs esély, hogy a 
PNL visszafogadja a korábban tá-
vozottakat.  

Egyes hírek szerint Mircea 
Duşa volt szociáldemokrata vé-
delmi miniszter neve is felmerült 
a kormánybiztosi posztra. Duşát 
már 2013 óta folyamatosan pró-
bálja prefektusi pozícióba emelni 
a Maros megyei PSD. A kormány-
biztosi posztot néhány évvel ez-

előtt az RMDSZ is magának sze-
rette volna, de végül csak annyit 
tudott elérni, hogy ne Mircea Duşa 
legyen a prefektus. Az sem ki-
zárt, hogy Lucian Goga, a Dăncilă-
kabinet által egy hónappal ezelőtt 
„ideiglenesen” felmentett korábbi 
kormánybiztos kerül vissza a po-
zícióba. A leváltott prefektus ko-
rábban a magyar szempontból fon-
tos önkormányzati határozatokat 

menetrendszerűen megtámadta 
a közigazgatási bíróságon. Az el-
lenállásán bukott el több a Római 
Katolikus Gimnázium helyzeté-
nek rendezésére, vagy a kétnyel-
vű utcanévtáblák kihelyezésére 
irányuló önkormányzati határo-
zat. Jelenleg Nagy Zsigmond, az 
RMDSZ által jelölt alprefektus lát-
ja el a kormánybiztosi feladatokat.

PATAKY ISTVÁN

Nincs konkrét tervezet, a kormány csak fontolgatja a kötelező hozzájárulás lefaragását

Riogatások a nyugdíjak ügyében

Még csak találgatások vannak a nyugdíjrendszer reformjáról

Miközben a bankárok és elemzők azzal riogatnak, 

hogy a kormány által tervezett kiadások által a 

költségvetésen ütött űr pótlásához a nyugdíj-

rendszer második pillérének államosítása mellett 

adóemelésekre is szükség lesz, Liviu Dragnea 

PSD-vezér ostobaságnak és hazugságnak nevezi a 

kötelező magánnyugdíjalaphoz való hozzájárulás 

nulla százalékra való csökkentését.

Meghiúsult Floreáék terve, mégsem Sorin Lazăr lesz az új prefektus
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