
2 0 1 9 .  S Z E P T E M B E R  4 . ,  S Z E R D A4 A K T U Á L I S #gazdaság  #nyugdíj  #hírek

Szépen becsomagolt átverés
Kedvezőtlen hatásuk is lesz a szeptembertől megemelt nyugdíjaknak

ISZLAI KATALIN

K ampányeszköznek minő-
síthető a kormány legújabb 
intézkedése, amely által 

szeptember elsejétől ötmillió ro-
mániai nyugdíjas juttatása emel-
kedett, átlagosan 15 százalékkal. 
A rendelkezés a parlament által 
június végén megszavazott nyug-
díjtörvény egyik eleme, amelynek 
megfelelően 1100 lejről 1265 lejre 
nőtt a nyugdíjpont értéke. Ennek 
azonban csak akkor lenne valós 
értéke, ha a nyugdíjak összegén 
kívül más nem emelkedne, ezáltal 
segítve az idősebb korosztály jobb 
megélhetését. A baj csak az, hogy 
ez várhatóan nem így fog történni.

A multiplikátor hatás

Az Országos Statisztikai Intézet 
(INS) legfrissebb, augusztusi ada-
tai szerint 4,1 százalékra nőtt az 
éves infláció júliusban, miután 
az élelmiszerek 5,15 százalékkal, 
a nem élelmiszer jellegű iparcik-
kek 3,44 százalékkal és a szolgál-
tatások 4,11 százalékkal kerültek 
többe, mint egy évvel ezelőtt. Rá-
adásul a 4,1 százalékos értékkel 
az Európai Unió tagállamai közül 

nálunk regisztrálták a legnagyobb 
mértékű fogyasztóiár-növekedést, 
sorozatban immáron a hetedik 
hónapban. Még aggasztóbb, hogy 
Szabó Árpád közgazdász szerint 
a szeptemberi eleji nyugdíjemelés 
következtében tovább fog emel-
kedni az infláció az országban, és 
azt is elmagyarázta, hogy miért. 
Mint mondta, nem szabad elfelej-
teni, hogy hamarosan  választások 
lesznek (novemberben elnökvá-
lasztást tartanak az országban), 
ráadásul nincs kizárva az elő-
rehozott választások lehetősége 
sem. Ilyenkor kerülnek terítékre 
azok a gazdaságpolitikai eszkö-
zök, amelyekkel fel lehet lendíteni 
(vagy más esetekben visszafogni) 
a gazdaság fejlődését. Egyik ilyen 
lehetőség az, hogy pénzt „löknek” 
a gazdaságba. „Az állam valakik-
nek ad egy kis pénzt, mint most 
a nyugdíjasoknak. Ezáltal ezek 
a személyek többet fognak vásá-
rolni, azokat a termékeket pedig, 
amelyeket megvásárolnak, elő is 
kell állítani. A megnövekedett fo-
gyasztás nagyobb termelést igé-
nyel, így ilyenkor általában újabb 
munkásokat alkalmaznak a válla-
latok. Az új dolgozók szintén pénz-
hez jutnak, elmennek vásárolni, és 
így tovább. Tehát: amint egy társa-
dalmi rétegnek megemelik a jutta-

tását, elkezdődik az úgynevezett 
multiplikátor hatás” – magyarázta 
a szakember. Arról is beszélt, hogy 
a fizetés- vagy nyugdíjemelés 
mindig is kiváló kampányeszköz-
nek számított, hiszen azt érezteti 
a lakossággal, hogy a kormány 
figyel rájuk, az ő érdeküket szol-
gálja. Ezt nem csak Romániában 
alkalmazzák, hanem szerte a vilá-
gon: a választások előtt egy társa-
dalmi rétegnek pénzt adnak, ezzel 
pedig fellendítik a gazdaságot és 
állásokat teremtenek. Igaz, hogy 
ezáltal csökken a munkanélküli-
ség, a megnövekedett fizetőképes-
séget azonban a kereskedők sem 
hagyják figyelmen kívül, és meg-
emelik az árakat.

Drágább lesz az élet

Szabó arra is kitért, hogy a fent vá-
zolt helyzet következtében addig 
fog emelkedni az infláció, amíg 
lejárnak a választások. „Akkor 
aztán az új kormány megállapítja, 
hogy túl nagy az infláció, és elkez-
dik a megszorító intézkedéseket. 
Utóbbiak pénzügyileg helyreteszik 
az országot, de a gazdaság sem 
fog úgy pörögni, mint most. Ez a 
két gyakorlat ismétlődik négyé-
venként: általában van három év 
megszorítás és egy év fejlesztés 

a választások előtt. Nálunk most 
kezdődött el ez az expanzív gazda-
ságpolitika, elkezdték felpörgetni 
a gazdaságot, hogy az emberek jól 
érezzék magukat” – mutatott rá a 
szakember. Hozzátette: szomorú, 
hogy miután az idős generáció be-
csületesen ledolgozott egy életet, 
most annyira alacsony nyugdíjat 
kap, hogy éppen csak meg tud él-
ni belőle. Az ezen javítani hivatott 
szeptemberi nyugdíjemelés pedig 
tulajdonképpen csak egy szépen 
becsomagolt átverés, hiszen a ma-
gasabb árak miatt többet kell majd 
költeni, így valós előrelépést nem 
eredményez az intézkedés. Ráadá-
sul az aktív dolgozók is kénytele-
nek lesznek többet költeni, nekik 
viszont még a fizetésük sem nő a 
megemelt árakkal párhuzamosan. 
„Az infláció növekedése miatt a la-
kosság azt fogja érezni, hogy drá-
gult az élet az országban. Mind-
ezt úgy, hogy például a kőolaj és 
a földgáz világpiaci ára jelenleg 
nagyon alacsonyan van, tehát ha 
akarnának, most akár csökkent-
hetnék is az árakat, de ez való-
színűleg nem fog megtörténni. Már 
annak is örülhetünk, ha szinten 
tartják, és nem emelik meg” – húz-
ta alá a közgazdász. Zárásként arra 
is kitért: a fogyasztói árak növeke-
dését azzal lehet a legkönnyebben 
lemérni, ha hetente vagy havonta 
egyszer megvásároljuk ugyanazo-
kat a termékeket, és megnézzük a 
különbségeket. Emellett érdemes 
rendszeresen lejegyezni a bevé-
teleinket és a kiadásainkat is, így 
egyrészt átláthatóbbak lesznek a 
pénzügyeink, másrészt az is kide-
rülhet, hol tudnánk spórolni.

Testvérvárosi 
szerződést kötnek
Testvérvárosi szerződést 
köt Pestszentlőrinc és Szé-
kelyudvarhely képviselete 
ma Székelyudvarhelyen. Az 
esemény ünnepi programja 
17 órakor kezdődik a Márton 
Áron téren a Hagyaték című 
szabadtéri történelmi kiállítás 
megnyitójával, amelyen fellép a 
Székely Dalegylet Férfikara és a 
Huzavona Zenekar. A Pestszent-
lőrinc és Székelyudvarhely 
közötti testvérvárosi szerződés 
aláírására a városháza Szent 
István-termében kerül sor 18 
órakor. Az eseményen közre-
működik a Budapesti Vonósok 
Kamarazenekar.
 

Sikerprodukciókkal 
nyitják az évadot
Az elmúlt évad sikerproduk-
cióival nyitja a 2019/2020-as 
színházi idényt a Marosvásár-
helyi Nemzeti Színház Tompa 
Miklós Társulata. Agatha 
Christie: A láthatatlan hóhér 
„...és már senki sem!” című 
remekművét Gáspárik Attila 
rendezésében ma 19 órától 
láthatja a színház közönsége 
a nagyteremben. Az előadást 
pénteken 18 órától a Szászré-
geni Magyar Napok részeként 
a helyi művelődési házban is 
bemutatja a társulat. Va-
sárnap és hétfőn 19 órától 
a marosvásárhelyi Nemzeti 
Színház nagytermi stúdióteré-
ben Pozsgai Zsolt Liselotte és 
a május című darabja látható. 
Jegyeket a színház Kultúrpalo-
tában működő jegyirodájában 
keddtől péntekig 12–17.30 óra 
között (tel.: 0372-951251), a 
színházban működő jegypénz-
tárban keddtől péntekig 9–15 
óra között és előadás előtt egy 
órával (tel.: 0365-806865), 
illetve a www.biletmaster.ro 
oldalon lehet vásárolni.

Bérletek a színházi 
évadra
A Csíki Játékszín a 2019-2020-
as színházi évadra a tavalyi 
bérletesek helyeit szeptember 
6-ig tartja fenn. A bérletek 
a színház jegypénztárában, 
munkanapokon 10-13 és 17-19 
óra között válthatók ki. Érdek-
lődni  a 0743-097937-es tele-
fonszámon lehet. A Mecénás 
bérlet ára 450 lej, a Bánk bán 
bemutató bérlet ára 125 lej. A 
felnőtt bérlet négy előadásra 
80 lejbe kerül, diákoknak és 
nyugdíjasoknak 50 lejbe. A 
Mesebérleteket tanévkezdés-
kor kezdik árusítani, az ára 
20 lej, a Lurkó Fesztiválos 
belépővel együtt 25 lej. Jegyek 
előadások előtt egy órával 
válthatók a Csíki Játékszín 
jegypénztárában, valamint 
online a www.bilete.ro oldalon 
vagy személyesen a Csíki Mozi 
jegypénztárában munkanapo-
kon 9-18 óra között.

• RÖVIDEN 

• Noha első ránézésre örömteli hírnek tűnik, hogy szeptember elsejétől emel-
kedett a nyugdíjpont értéke, az intézkedés valójában számos kedvezőtlen hatást 
eredményez majd. A háztartások fizetőképességének növekedése ugyanis az árak 
emelkedését is maga után vonja, így az idősebb korosztály a megemelt nyugdíjakkal 
körülbelül ugyanannyi terméket és szolgáltatást tud megvásárolni, mint korábban. 
Az aktív dolgozók még annyit sem.




