
Gazdaság2018. december 27.
csütörtök6

Növelik is meg nem is: csak kevés újraszámolt nyugdíj értéke nő

KISEBB MÓDOSÍTÁSOKKAL LÉPNEK ÉRVÉNYBE JANUÁRTÓL AZ ADÓÜGYI MÓDOSÍTÁSOK

Megfékeznék az alapélelmiszerek drágulását
Az alapélelmiszerek drágulásának 
a korlátozását fontolgatja sajtóérte-
sülések szerint a bukaresti kormány. 
Közben „ráuszították” a Versenyta-
nácsot a sütőipari és cukrásztermé-
keket gyártó cégekre.

 »  BÁLINT ESZTER

E gyes élelmiszerek árának is határt 
szabna a bukaresti szociálliberális 
kormány, miután befagyasztotta a 

földgáz és villamos energia árát, „kapzsi-
sági adót” vetett ki a bankokra, továbbá 
más adóügyi módosításokat is elfogadott 
legutóbbi ülésén. A G4Media.ro portál egy 
hivatalos dokumentumra hivatkozva azt 
írja, a mezőgazdasági minisztérium jelen-
leg azt vizsgálja, miként tudnák korlátozni 
az alapélelmiszerek drágulását.

Külföldi példákat vizsgálnak
„A mezőgazdasági minisztérium vizsgál-
ja a más országok, például Franciaország 
által meghozott intézkedéseket, amelyek 
célja az alaptermékek túlzott drágulásá-
nak a korlátozása, ezek ugyanis kibillentik 
egyensúlyából a nemzetgazdaságot. A cél 
hasonló intézkedések foganatosítása, 
amelyek ugyanakkor nem érintik nega-
tívan a fogyasztókat” – válaszolta Petre 
Daea, a mezőgazdasági tárca vezetője egy 
honatya hivatalosan feltett kérdésére. Arra 
azonban nem tért ki, hogy mit ért „túlzott 
dráguláson”, a G4Media.ro újságírójának 
a megkeresésére pedig nem reagált sem ő, 
sem a szaktárca sajtóosztálya.

Franciaország októberben második ne-
kifutásra fogadta el az új mezőgazdasági 
törvényt, amellyel a beszerzési láncban ki-
alakult egyensúlyhiányt szeretnék a ható-
ságok orvosolni. A Le Figaro beszámolója 
szerint Stéphane Travert mezőgazdasági 
és élelmezési miniszter ismételten úgy 
nyilatkozott, hogy a cél méltányos árat fi -
zetni a termelőknek a terményeikért. Az új 
jogszabály ennek jegyében előíjra: az árak 
megállapításának a termelők által jelzett 
előállítási árból kell kiindulnia. A törvény 
egyúttal megtiltja a szupermarketeknek, 
hogy 34 százalékosnál nagyobb enged-
ménnyel kínálják a termékeket, mint 
ahogy azt is, hogy a beszállítónak fi zetett 
ár plusz 10 százalékánál alacsonyabbat 
alkalmazzanak. Egyes kiskereskedelmi 
egységek azzal fenyegetőztek, hogy az 

intézkedés mintegy 3 ezer termék 10 szá-
zalékig terjedő drágulásához vezethet, de 
a francia hatóságok ezt számtalan alak-
lommal cáfolták – emlékeztet a Reuters 
hírügynökség. Az új törvény gyakorlatba 
ültetését azonban a „sárgamellényes” tün-
tetések miatt elhalasztották.

Gyorsan drágul a kenyér
A G4Media.ro portál szerint az azonban 
biztosra vehető, hogy a bukaresti ható-
ságok által tervezett hasonló intézkedés 
összefüggésben áll a mezőgazdasági mi-
nisztérium ellenőrző osztálya által a sü-
tőipari és cukrásztermékek piacán végzett 

vizsgálattal. „Monitoroztuk a sütőipari 
termékek árának növekedését. Megálla-
pítottuk, hogy a kenyérnek a boltok pol-
cain tapasztalható ára 15–20 százalékkal 
nőtt. A vekni ára 90 baniról egy lejre vagy 
egy lejről 1 lej 15–20 banira emelkedett” – 
nyilatkozta a portálnak a szaktárca meg 

nem nevezett illetékese. Aurel Popescu, 
az ágazat munkáltatóit tömörítő ROMPAN 
szakmai szövetség elnöke pedig úgy véli, a 
trend folytatódni fog, amennyiben drágul 
a villanyáram, a földgáz, a nyersanyag, il-
letve nőnek a fi zetések. Elmondása szerint 
ugyanakkor sok cég a már meglévő plusz-
költségeit január elsejétől tervezi belefog-
lalni az árakba.

Az Országos Statisztikai Intézet (INS) 
legfrissebb adatai is igazolják amúgy az 
ágazatban végbement drágulásokat. Ha a 
2017. decemberi árszinthez viszonyítunk, 
a kenyér ára 4,22 százalékkal magasabb, 
miközben a földgáz 16,61 százalékkal, az 
üzemanyagok pedig 7,18 százalékkal drá-
gultak. Ennek nyomán a mezőgazdasági 
minisztérium éppen egy hónapja, novem-
ber 27-én kérte fel a Versenytanácsot, hogy 
vegye górcső alá az áremelkedések okát. A 
kiszivárgott hírek szerint pedig már zajlik 
is a vizsgálat.

Jön a „kapzsisági adó”
Közben pedig – ahogyan az várható volt – 
karácsony előtti utolsó ülésén jövő év janu-
ár elsejétől hatályos pénzügyi és adóügyi 
intézkedések egész sorát tartalmazó sür-
gősségi rendeletet fogadott el a bukaresti 
kormány.  A „kapzsisági adót” azoknak a 

pénzintézeteknek kell jövőre befi zetniük, 
amelyek 2 százalékot meghaladó irányadó 
bankközi hitelkamatlábat (ROBOR) alkal-
maznak. Az illeték a bank aktíváinak 0,1 
százalékától indul, és a ROBOR jelenlegi, 3 
százalékot meghaladó szintjénél eléri a 0,3 
százalékot. Amint arról korábban írtunk, 
Eugen Teodorovici pénzügyminiszter az 
intézkedések tervével múlt kedden lepte 
meg a romániai gazdasági és pénzügyi 
szférát. Akkor még háromszor nagyobb, 
a ROBOR jelenlegi szintjén 0,9 százalékot 
kitevő „kapzsisági adóról” beszélt. A bu-
karesti tőzsdeindex a hír hatására szerdán 
11,2, csütörtökön 1,9, pénteken pedig 5,1 
százalékkal csökkent.

Más pontokon is voltak engedmények
A közvélemény a pénteki rendkívüli kor-
mányülés után csak a tárcavezető és Da-
rius Vâlcov, Viorica Dăncilă kormányfő 
gazdasági ügyekért felelős tanácsadója 
által elmondott adatok alapján ismerhette 
meg a kormányrendelet tartalmát, a ko-
rábban közzétett tervezet az utóbbi három 
napban számos ponton módosult.  Vâlcov 
beszámolt arról, hogy a román kormány az 
üzleti forgalom 2 százalékának megfelelő 
adót vet ki az energetikai, és a forgalom 
3 százalékának megfelelő adót a távközlési 
cégekre. A lakossági felhasználású földgáz 
és villamos energia árát három évre, 2022-
ig befagyasztják. Elmondta: a földgáznál a 
megawattóránként 68 lejes hatósági árat a 
tárolási költséggel igazítják ki. A villamos 
energia árának felső határát az Országos 
Energiaár-szabályozó Hatóság (ANRE) fog-
ja megállapítani.

 A rendelet a jelenlegi 2,5 százalékról 1 
százalékra csökkenti a magánnyugdíjala-
pok által visszatartható kezelési költséget. 
Az eredeti tervektől eltérően a befi zető 
nem dönthet úgy, hogy a nyugdíjkorhatár 
elérése előtt (de legalább ötéves nyugdíja-
lapi tagság után) kiveszi megtakarításait 
és azt máshova irányítja, de nem lesz már 
kötelező a 25 százalékos nyugdíjjárulék 
egy részét (a bruttó bér 3,75 százalékát) 
egy magánnyugdíjalaphoz irányítania, 
választhatja azt is, hogy ezentúl a járulék 
teljes összege az állami nyugdíjpénztár-
hoz jusson. Ez utóbbi esetben az addigi 
megtakarításai a magánnyugdíjalapban 
maradnak és amikor eléri a nyugdíjkorha-
tárt, a megtakarított összegnek megfelelő 
járandóságra jogosult – magyarázta az ál-
lamtanácsos.

 » A mezőgazdasági miniszté-
rium vizsgálja a más országok, 
például Franciaország által meg-
hozott intézkedéseket, amelyek 
célja az alaptermékek túlzott 
drágulásának a korlátozása.

 » SZÉCHELY ISTVÁN

T echnikai okok miatt késik a korábban 
1-es és 2-es munkacsoportba tartozó 
nyugdíjasok egy kis része esetében a 

járandóság újraszámítása – válaszolta lap-
családunk megkeresésére a Hargita Megyei 
Nyugdíjpénztár. Mint ismeretes, a 2011. ja-
nuár elseje előtt nyugdíjazottak, akik a 2001. 
április 1-jét megelőző törvényeknek meg-
felelően 1-es, 2-es, illetve különleges vagy 
speciális munkacsoportokban dolgoztak, 
pontértéktöbbletre jogosultak a 2015/192-es 
törvény, illetve a 2017/291-es kormányhatáro-
zat szerint. Az újraszámítás és kifi zetés 2016. 
január elsejétől történik, visszamenőlege-
sen: az 1-es munkacsoportban vagy speciális 
körülmények között ledolgozott évekre 50 
százalékos, a 2-es munkacsoportban vagy 

különleges munkakörülmények között le-
dolgozottakra pedig 25 százalékos pontér-
téknövelés jár. A jogszabályok értelmében a 
kiigazított nyugdíjak két szakaszban folyósí-
tandók: 2017 júliusától azoknak, akik 1990 
és 2001 között mentek nyugdíjba, 2017 no-
vemberétől pedig azoknak, akik 2001 és 2010 
vége között vonultak nyugállományba.

A Hargita megyei nyugdíjpénzár tájékozta-
tása szerint az újraszámításra vonatkozó jog-
szabály előírásait azok esetében alkalmaz-
hatták, akik 2011. január 1. előtt kérelmezték 
nyugdíjazásukat, és nem részesültek évi 
nyugdíjpontszám-emelésében más, a nyug-
díjtörvényt módosító jogszabályok alapján. 
Tételesen azok a nyugdíjasok jogosultak a 
pontemelésre, akik esetében a nyugdíj meg-
állapításánál a törvény által megszabott tel-
jes szolgálati időtől eltérő, annál kisebb szol-

gálati idővel számoltak, ezért ők mostanáig 
nem részesülhettek ilyen jellegű emelésben. 
Hasonló helyzetben vannak például a fogya-
tékkal élő, nem látó nyugdíjasok, továbbá 
azok, akik egykor radioaktív sugárzási zóná-
ban dolgoztak, és a nyugdíjuk az 1990-es évi 
407-es számú kormányhatározat alapján ke-
rült megállapításra, de például a bányászok 
is, akiknek a nyugdíjazása az 1990-es évi 267-
es kormányhatározat alapján történt. A jo-
gosultak közé tartoznak ugyanakkor azok a 
nyugdíjasok is, akik művészeti tevékenysé-
get folytattak, a kőolaj- és földgázkitermelő 
vállalatok korábbi alkalmazottai, illetve a 
vasúttársaság egykori dolgozóinak egy ré-
sze. A pontértékemelés dacára azonban az 
újraszámítás nem mindig eredményez na-
gyobb nyugdíjat, sőt meglehetősen ritkán nő 
a járandóság értéke. „Ami a konkrét emel-

kedést illeti, elmondhatjuk, hogy az esetek 
többségében nem hozott növekedést az új-
raszámítás. Akinél emelkedett, ott 50–300 
lej közötti összegről beszélhetünk, és körül-
belül száz ilyen eset van” – tájékoztatott az 
intézmény nyugdíj-megállapításért és kifi ze-
tésért felelős aligazgatója, Dósa Erika. „Míg 
korábban például egy bányásznak a spe-
ciális törvények csak 20 évet írtak elő, mint 
teljes szolgálati időt, a 263-as számú nyugdíj-
törvény már 30 évre emeli ezt. A törvény által 
előírt teljes szolgálati idő emelkedése pedig 
csökkenti a megvalósított éves átlagpontot. 
Az előbbi példát használva: míg korábban 
egy bányász által megvalósított összpont-
számot 20-szal kellett elosztani ahhoz, hogy 
megkapjuk az átlagpontját, a jogszabály vál-
tozása utána már 30-cal kell osztani a meg-
valósított pontszámot” – magyarázta.

Állami beavatkozás? Megállítaná  a kormány az alapélelmiszerek drágulását 
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