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Johannis szerint nagy szükség van a gazdasági-pénzügyi oktatásra

Csörte a nyugdíjakról

Nem fenntartható egy túlnyo-
mórészt az állam által kezelt 
nyugdíjrendszer – jelentet-

te ki tegnap egy konferencián Klaus 
Johannis államfő, aki szerint a kor-
mány nem érdekelt abban, hogy valós 
közvitát folytasson a rendszer má-
sodik pillérének, a kötelező magán-
nyugdíj-hozzájárulások sorsáról, pe-
dig a nyugdíjaknak nagymértékben 
az állam kezelésébe való áthelyezé-
se a következő nyugdíjas nemzedé-
kek jólétének feláldozását jelentené.

Felrótta ugyanakkor a kormány-
nak, hogy hónapok óta téma a ma-
gánnyugdíjak sorsa, de nem mond-
ta el egyértelműen, hogyan akar vál-
toztatni a rendszeren: miközben va-
laki kiáll, és azt mondja: „semmi 
probléma, felejtsék el”, kiáll másva-
laki, és azt mondja, „nem számoljuk 
fel”, megint másvalaki közben az-
zal áll ki, hogy „de opcionálissá tesz-
szük”. „Én nem tudom, mit gondoljak, 
így figyelmeztetek. De akiket közvet-
lenül érint, nem értik, nem is érdekli 
őket a vita, mivel más dolgokkal van-
nak elfoglalva. Világos, hogy egy ala-
csony természetes szaporodással 
bíró országban, ahol van elvándor-
lás, egy túlnyomórészt az állam ál-
tal kezelt nyugdíjrendszer egyszerű-
en nem fenntartható. Bármilyen ígé-
ret, hogy lehet így folytatni, csak a la-
kosság ámítására irányuló kísérlet, 
ami feláldozza az eljövendő nyugdí-
jasok jólétét” – jelentette ki Johannis. 

Kiemelte, éppen ezért nagy szükség 
van a gazdasági-pénzügyi oktatásra, 
hogy a fiatal nemzedékeket megóv-
ják „a populizmus hamis ígéreteitől”.

Amint arról korábban írtunk, 
Eugen Teodorovici pénzügyminisz-
ter májusban kijelentette: az állam 
gazdaságosabban tudja kezelni a 
nyugdíjakat. Jelezte, hogy őszre elő-
állnak egy tervezettel, amely megre-
formálja a nyugdíjrendszert. Rámu-
tatott: olyan ösztönző rendszert igye-
keznek bevezetni, hogy minél többen 
válasszák az állami nyugdíjat a kö-
telező magánnyugdíjak helyett. Az-
óta ugyan egy adott ponton úgy tűnt, 
hogy a kormány visszavonulót fúj, hi-
szen Viorica Dăncilă miniszterelnök 
a múlt héten úgy nyilatkozott, nin-
csen a második pillér kapcsán sem-
miféle törvénytervezet, és arra kérte 

az újságírókat, hogy felejtsék el a té-
mát, legalábbis egyelőre. Fontosnak 
tartotta leszögezni egyúttal, hogy a 
második pillér nem szűnik meg. Lia 
Olguţa Vasilescu munkaügyi minisz-
ter viszont egy vasárnap esti televízi-
ós interjúban újfent leszögezte, opci-
onálissá teszik a magánpénztári be-
fizetéseket. „Nincs apelláta, ez kő-
be van vésve” – fogalmazott a tárca-
vezető .

Mint ismeretes, a külföldi befekte-
tők tanácsa, a költségvetési tanács, 
bankárok és pénzügyi elemzők egye-
sülete aggodalmát fejezte ki a magán-
nyugdíjak háttérbe szorítása miatt. 
A kötelező magánnyugdíjalapokban 
eddig 42 milliárd lej (9 milliárd eu-
ró) gyűlt össze 7 millió személy után.
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Több a beruházás, 
de nőtt a hiány is
Az első négy hónapban 24,6 szá-
zalékkal, 1,493 milliárd euróra nőt-
tek a Romániába érkező külföldi 
közvetlen tőkeberuházások a ta-
valyi azonos időszakhoz képest – 
közölte tegnap a Román Nemzeti 
Bank (BNR). A közlemény kitér ar-
ra is, hogy a folyó fizetési mérleg 
hiánya 15 százalékkal, 2,053 mil-
liárd euróra nőtt a tavaly jegyzett 
1,786 milliárd euróhoz képest.
Mint ismert, tavaly egész évben 1,5 
százalékkal, 4,586 milliárd euróra 
nőtt a külföldi közvetlen tőkeberu-
házások értéke. Szintén 2017-ben 
a folyó fizetési mérleg hiánya 85 
százalékkal, 6,464 milliárd euróra 
emelkedett. A folyó fizetési mérleg 
hiánya azt követően ugrott meg, 
hogy a megemelkedett belföldi fo-
gyasztás következtében az import 
gyorsabb ütemben bővül, mint az 
export.   A külkereskedelmi mérleg 
hiánya az első négy hónapban 11,3 
százalékkal volt nagyobb és elérte 
a 3,727 milliárd eurót. Elemzők sze-
rint a román gazdaság egyik szer-
kezeti gondja, hogy kevés magas 
hozzáadott értékű árut exportál, és 
amit elad külföldön, annak is nagy 
része a külföldi befektetőké.
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Ismét beszólt. Johannis szerint nem fenntartható az állami nyugdíjrendszer
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