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Folytatódott a nyilatkozathá-
ború a jegybank és a bukaresti 
kormány között; a bizonytalan-
ságban zuhanásnak indult a 
nagyobb bankok tőzsdei értéke, 
és a központi pénzintézet is 
rontotta infl ációs előrejelzését.
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T öbb mint négy százalékkal 
csökkentek tegnap a két legna-
gyobb romániai bank bukares-

ti értéktőzsdén jegyzett részvényei, 
miután Viorica Dăncilă miniszterel-
nök gazdasági tanácsadója, Darius 
Vâlcov cáfolta, hogy a kabinet eltö-
rölné a január 1-jétől hatályos, banki 
aktívákra kivetett úgynevezett kap-
zsisági adót.  A Banca Transilvania 
kereskedelmi bank részvényei 4,17 
százalékkal, a BRD Group Societe 
Generale részvényei 4,06 százalék-
kal csökkentek hétfőn.

 A bukaresti értéktőzsde irányadó 
BET indexe 1,87 százalékkal csök-
kent, a múlt heti 7,5 százalékos nö-
vekedés után.

Módosulhat a 114-es rendelet
Ez utóbbit az okozta, hogy Vâlcov 
korábban még olyan nyilatkozatot 
tett, amiből arra lehetett következ-
tetni, hogy a kormány törölni fogja 
a kapzsisági adót. A mostani újabb 
csökkenést az adó eltörlésének cáfo-
lata eredményezte. Vâlcov egy vasár-
nap esti televíziós nyilatkozatban azt 
mondta, tárgyalni fognak a kapzsisá-
gi adó módosításáról, de kizárólag az 
energetikai szektort érintő kérdések-
ben terveznek változtatást, mivel a 

fűtés kapcsán gondok merültek fel. 
Közölte ugyanakkor, hogy a tárgyalá-
sokra a 2019-es évi állami költségve-
tés elfogadása után kerül sor.

Jelezte továbbá, hogy a bankok ak-
tíváira kivetett kapzsisági adó marad. 
Mint ismeretes, a tavalyi év végén 
elfogadott, januártól hatályba lépett 
114-es sürgősségi kormányrendelet 
előírásai szerint ezt a bankadót azok-
nak a pénzintézeteknek kell fi zetni-
ük, amelyek 2 százalékot meghaladó 
bankközi hitelkamatlábat (ROBOR) 
alkalmaznak. Az illeték a bank aktí-
váinak 0,1 százalékától indul és a RO-
BOR jelenlegi, 3 százalékot meghala-
dó szintjénél eléri a 0,3 százalékot. 

Lemondanak a ROBOR-ról?
Mugur Isărescu, a Román Nemzeti 
Bank (BNR) elnöke viszont tegnap 
úgy nyilatkozott: szándék mutat-
kozik arra, hogy a banki aktívák 
adóját függetlenítsék az irányadó 
bankközi kamatláb szintjétől. A bu-
karesti központi pénzintézet el-
nöke a februári infl ációs jelentést 
ismertető bukaresti sajtótájékoz-
tatón úgy fogalmazott, hogy „tel-
jesen le akarják választani az adót 
a ROBOR-mutatóról, aminek más 
célja van”. Mint részletezte, a BNR 
és a pénzügyminisztérium képvi-
selői munkacsoportot alakítottak, 
amelynek keretében tárgyalnak a 
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bankadóról, hogy „ne avatkozzék 
bele Vâlcov úr”.

Jegybankelnöki „odaszúrás”
Nemcsak ezzel „szúrt oda” ugyan-
akkor a tegnapi sajtótájékoztatón 
a jegybankelnök a kormányfői 
tanácsadónak és azoknak a kor-
mánypárti politikusoknak, akik a 
BNR-t tették felelőssé az árfolyam 
és a ROBOR szintjének alakulása 
miatt. Isărescu a jegybank ellen irá-
nyuló „szánalmas támadásoknak” 
nevezte a hasonló nyilatkozatokat, 
amelyek veszélyesek a gazdaság-
ra nézve. Kitért egyúttal arra is, 
hogy éppen a kormány által az év 
elejétől hatályba léptetett adóügyi 
intézkedések azok, amelyek ismét 
bizonytalanságokat keltettek a pi-
acon, ami kockázatokat hordoz 
magában, és az infl áció további nö-
vekedését eredményezheti. A bu-
karesti központi pénzintézet pedig 
már tegnap enyhén emelte az idei 
infl ációs előrejelzését. Becslésük 
szerint a fogyasztói árindex-növe-
kedés 3 százalék lesz 2019-ben a ko-
rábban közölt 2,9 százalék helyett. 
A jövő évre 3,1 százalékos infl áció-
val számolnak, miután korábban 
3,2 százalék fogyasztói árnöveke-
dést valószínűsítettek.

Isărescu szerint az árfolyam is a 
hírhedt 114-es rendelet miatt „szállt 
el”, illetve azoknak a nyilatkoza-
tai miatt, „akik nem tudják, mit 
beszélnek”. Mint ismeretes, az év 
elején a lej sorozatban tizenegyszer 
került történelmi mélypontra az 
euróval szemben, amelynek árfo-
lyama meghaladta a pszichológiai 
határnak tekintett 4,70 lejt. Tegnap 
4,7437 lej volt az euró árfolyama.
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Több ezer módosító indítványt 
nyújtottak be a tegnap déli hatá-

ridőig a 2019-es évi állami költség-
vetés tervezetéhez – az ellenzéki és 
a kormánypárti honatyák egyaránt 
találtak benne módosítani vagy ki-
egészíteni valót. Liviu Dragnea, a 
kormány fő erejét képező Szociálde-
mokrata Párt (PSD) elnöke is hivata-
losította korábbi javaslatát, mellyel 
525 millió lejt elvonnának a titkosz-
szolgálatok működésére előirányzott 
összegből, és azt átirányítanák az 
egészségügy büdzséjébe. Az RMDSZ 
is néhány tucat indítványt nyújtott 
be – közölte Korodi Attila képvi-
selőházi frakcióvezető az Agerpres 
hírügynökség megkeresésére. Mint 
rámutatott, többnyire helyi prioritá-
sokról van szó. Beszélt ugyanakkor 
arról is, hogy az egyeztetések során 
sikerült jelentősen javítani a helyi 
önkormányzatok költségvetésének 
kérdését, mint ahogy a háziorvosi te-
vékenység kapcsán is történtek elő-
relépések. A stratégiai jelentőségű 
indítványok kapcsán a brassói és a 
marosvásárhelyi repülőtér fi nanszí-
rozását emelte ki, illetve a megyei 
kórházaknál tervezett beruházáso-

kat. Korodi azt mondja, az RMDSZ 
akkor dönt majd arról, hogy megsza-
vazza-e a költségvetést a pénteken 
esedékes végszavazáson, amikor el-
készül a végső jelentés.

Darius Vâlcov miniszterelnöki ta-
nácsadó is úgy értékeli amúgy, hogy 
nagyon jó eredménnyel zárultak az 
RMDSZ-szel folytatott, költségve-
téssel kapcsolatos tárgyalások. Az 
Antena 3 televíziócsatornának adott 
vasárnap esti interjúban Vâlcov azt 
mondta, hogy a szövetséggel le-
zajlott tárgyalások során az állami 

költségvetés valamennyi aspektusát 
érintették, és 99 százalékban sikerült 
is megoldást találni a felmerülő kér-
désekre.

 A kormányfői tanácsadó egyúttal 
közölte: ebben az évben körülbelül 
3100 lej lesz a nettó átlagbér. Ez 50 
százalékos növekedést jelent 2016-
hoz képest, olyan körülmények kö-
zött, hogy az infl áció nem érte el az 
5 százalékot. A magánszektorban 
körülbelül 30 százalékkal, míg a köz-
szférában közel 80 százalékkal nőtt 
az átlagbér – jelentette ki Vâlcov.

Büdzsé: több tucat módosítást szeretne az RMDSZ is
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Közös fellépés a brassói repülőtér fi nanszírozásáért

A kormányzó Szociáldemokrata Párt (PSD) hat Brassó megyei parlamenti képviselője és Ambrus 
Izabella, az RMDSZ képviselője nyújtottak be módosító javaslatot a költségvetés-tervezethez, 
amelyben 15 millió lejt kérnek a Brassó–Vidombák nemzetközi repülőtér építésének fi nanszíro-
zására. A PSD Brassó megyei szerevzetének közleményében arról tájékoztat, álláspontjuk szerint 
a repülőtér serkenti a térség gazdasági fellendülését, hiszen nemcsak Brassó, hanem Kovászna 
és Hargita megyék fejlődésére is hatással lehet. „Ezért kezdeményeztük a módosító javaslatot, 
kérjük, hogy 2019-ben az állami költségvetésből legkevesebb 15 millió lejt különítsenek el a 
repülőtér építésére. A szakbizottsági vitákon próbáljuk ezt az összeget még kiegészíteni”– fogal-
maz a közleményben Roxana Mînzatu képviselő, a párt megyei szervezetének alelnöke. Szerinte 
a kormány támogatja a javaslatukat, ami felelős és valós számításokon nyugszik. „Nem illúzi-
ókat árulunk” – szögezte le a politikus.  Marius Dunca szenátor arról beszélt, hogy támogatják 
a projektet, és párhuzamosan Brüsszelben is lobbiznak, hogy a reptérrel kapcsolatos kiadások 
egy részét tudják európai forrásokból elszámolni.

„Gyermekpénz”: 
kiigazítanak Csekéék

„K iigazítjuk a gyermeknevelési 
pótlékról szóló, alkalmazha-

tatlan liberális tervezetet” – szögezi 
le tegnapi közleményében az RMDSZ. 
Mint rámutatnak, visszaható erejű 
rendelkezést tartalmaz, ezért forma-
hibás és alkalmazhatatlan a gyer-
meknevelési pótlék növeléséről szóló 
jogszabály-tervezet, ezért nem tudta 
az RMDSZ szenátusi frakciója szavaza-
tával támogatni. „Úgy fogjuk kijavítani 
a képviselőházban, hogy a két éven 
aluli gyermekeknek járó 200 lejes 
támogatás 300-ra, a két éven felüliek-
nek járó 84-ről 150 lejre növekedjen” 
– jelentették be egyúttal. „A szenátus 
a tervezettnél három héttel rövidebb 
határidő alatt volt kénytelen a terve-
zetről tárgyalni, így nem maradt idő 
azt módosítani. Következésképpen az 
RMDSZ szenátorai nem szavazták meg 
a formahibás tervezetet, amely azt írja 
elő, hogy a benne foglalt rendelkezés 
idei év január elsejétől már hatályos, 
mindamellett, hogy a parlament két 
háza még nem döntött róla. A képvi-
selőházban kiigazítjuk a jogi hibát, 
hogy a parlament egy jó és alkalmaz-
ható tervezetet fogadhasson el, és 
a gyermeknevelési pótlék növelése 
mellett dönthessen” – mondta Cseke 
Attila szenátor. (Krónika)




