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A MINIMÁLBÉR-EMELÉS KÉRDŐJELES, A NYUGDÍJEMELÉS BIZTOSNAK TŰNIK

Politikai kormányprogram, kevés konkrétummal
Messzemenő következtetéseket nem 
lehet levonni a Nemzeti Liberális 
Párt (PNL) kormányprogramjának 
gazdasági és pénzügyi vonatkozásai-
ról a Krónikának nyilatkozó szakértő 
szerint, túl nagy hatást pedig nem is 
várhatunk, hiszen jövőre parlamenti 
választások lesznek.

 » BÁLINT ESZTER, BÍRÓ BLANKA

F elpörgetné a beruházásokat, hatéko-
nyabbá tenné az adóbegyűjtést, támo-
gatná a vállalkozói formát a parlament 

bizalmi szavazására váró Orban-kormány 
a Nemzeti Liberális Párt (PNL) által kidol-
gozott kormányprogram szerint. A döntés-
hozók elé beterjesztett dokumentum túl 
sok konkrétumot amúgy nem tartalmaz, 
inkább általános elvekben határozza meg, 
hogy milyen pénzügyi és gazdaságpolitikai 
intézkedésekre számíthatunk, amennyi-
ben a honatyák többsége bizalmat szavaz a 
PNL-kormánynak.

Régi és új elemeket is találunk amúgy 
a kiemeltként kezelt tervek között. A PNL 
például leszögezi, hogy meg akarja tartani 
a 16 százalékos egységes adókulcsot, amit 
amúgy jelenleg csak a nyereség esetében 
alkalmaznak, miután a jövedelemadó je-
lenleg 10 százalékos. Eltörölnék viszont 
az üzemanyagok extra jövedéki adóját, és 
a hírhedt 2018/114-es sürgősségi kormány-
rendeleten is módosítani kívánnak – a saj-
tóba kiszivárgott kormányprogram azon-
ban arra nem tér ki, hogy milyen konkrét 
intézkedéseket terveznek módosítani, hol-
ott a jogszabály számos területen vezetett 
be vitatott lépéseket. A nyugdíjrendszer 
kapcsán Ludovic Orbanék azt tervezik, 
hogy visszatérnek a korábbi konstrukció-
hoz, és eltörlik a PSD-kormány által beve-
zetett újítást, miszerint választani lehet az 
első és a második pillér, vagyis a kötelező 
állami és a kötelező magánnyugdíj között. 
A PNL emellett szeretné visszaszorítani az 
előrehozott nyugdíjba vonulók számát, a 
fi zetések terén pedig tervezik, hogy csök-
kentik a magán- és a közszférában nyúj-
tott bérek közötti különbséget. Szó van 
ugyanakkor privatizációkról és az állami 
beruházások felgyorsításáról is. Az üzleti 
szférát eközben a Start-up Nation és a Ro-
mania Tech Nation programokkal egyaránt 
támogatni kívánja. A magánszemélyek és a 
vállalkozók számára egyaránt jó hír ugyan-
akkor, hogy a hatóságokat arra kényszerí-
tenék, hogy valamennyi űrlapot, kérést, 
nyilatkozatot lehessen benyújtani online 
is. Szintén jó hír lehet továbbá, hogy kiszá-
mítható fi skális politikát ígérnek, valamint 
konzultációt a vállalkozókkal és a civil tár-
sadalom képviselőivel, illetve hatástanul-
mányokat a döntések meghozatala előtt.

Kérdőjelek a minimálbér körül
Azt azonban, hogy január elsejétől nő-e a 
minimálbér, ahogyan azt a szociáldemok-
raták által közvitára bocsátott kormányha-
tározat-tervezet előírná, nehéz lenne most 
megmondani. A témában viszont az elmúlt 
napokban is folytatódott a politikai csörte 
és egymásra mutogatás. Ludovic Orban 
kijelölt miniszterelnök például ezúttal ha-
tározottan leszögezte, hogy amennyiben 
a leköszönő Dăncilă-kormány határozatot 
fogad el az országos minimálbér emelé-
séről, ő módosítani fogja azt a kormány-
határozatot. „Nincs már joguk elfogadni 

egy ilyen határozatot, amelynek komoly 
gazdasági következménye van, kihat az üz-
leti szférára és a büdzsére is. Amennyiben 
mégis megteszi, mi módosítani fogjuk azt” 
– szögezte le Orban. Hozzáfűzte: a mini-
málbért objektív és előrelátható mechaniz-
mus alapján kell kiszámítani, mivel az Eu-
rópai Bizottság 2014-ben így rendelkezett. 
„Az országos minimálbér az egész piacot 
szabályozó eszköz, és értékének bármely, 
szubjektív módon történő megállapítása 
veszélyezteti az egész üzleti szférát és hát-
rányosan hathat magukra az alkalmazot-
takra is, akik ebben részesültek” – fogal-
mazott a kijelölt kormányfő.

 Marius Budăi munkaügyi miniszter vi-
szont határozottan állítja, hogy a minimál-
bér emelése nem opcionális, ugyanakkor 
egy ügyvivő kormány dönthet a kérdésben. 
Mint Facebook-bejegyzésében érvelt, a 
parlament által elfogadott PSD-s kormány-
programban az szerepel, hogy a minimál-
bérnek 2022-ig el kell érnie a bruttó 2500 
lejt. „A PNL ezzel szemben bejelentette, 
hogy eltöröli a minimálbért – katasztrofá-
lis intézkedés, ami porrá zúzná az ország 
teljes bérezési rendszerét, és súlyos gazda-
sági, valamit társadalmi zavart okozna” – 
szögezte le a munkaügyi tárca vezetője.

Mint ismeretes, a  munkaügyi miniszté-
rium a minimálbér emeléséről szóló hatá-
rozattervezetet tett közzé szerdán. A doku-
mentum értelmében 2020. január elsejétől 
2262 lejre nő a havi bruttó minimálbér, a 
felsőfokú végzettséggel és legalább egyéves 
munkaviszonnyal rendelkező munkaválla-
lók esetében pedig 2620 lejre emelkedik a 
kormány által garantált legkisebb fi zetés.

Megadják a nyugdíjemelést
A nyugdíjak terén valamennyivel világo-
sabb a helyzet, hiszen Orban a napokban 
úgy nyilatkozott, hogy a nyugdíjtörvény 
érvényben van, és ennek megfelelően az 
új kormány tiszteletben fogja tartani azt. 
„Nem jellemző ránk, hogy elsőként szegjük 
meg a törvényt, ez a korábbi, főleg az utób-
bi három évben hatalmon lévő kormányra 
volt jellemző” – felelte újságírói kérdésre 

a kijelölt miniszterelnök. Mint mondta, a 
nyugdíjtörvény felborította ugyan a koráb-
bi rendszert, de egy érvényben levő, Klaus 
Johannis elnök által kihirdetett jogszabály-
ról van szó, amelyet tiszteletben szándé-
koznak tartani.

Mélyülő defi cit
A miniszterelnök-jelölt a minap beszélt 
ugyanakkor arról is: leendő kormánya nem 
tudja megígérni, hogy sikerül 3 százalék 
alatt tartani a költségvetési hiánycélt, fi gye-
lembe véve, hogy az első 9 havi költségve-
tés-végrehajtás 2,7 százalékos költségvetési 
hiányt mutat. „A kormányprogramban azt 
vállaltuk, hogy a lehető legalacsonyabb 
szinten tartjuk a defi citet, minél közelebb 
a 3 százalékos hiánycélhoz, de kimondom 
tisztán: az első 9 havi költségvetés-végre-
hajtás után, ami 2,7 százalékos költségveté-
si hiányt mutat, egyértelműen nem tudjuk 
megígérni, hogy 3 százalék alatt tartjuk a 
költségvetési hiánycélt. Minden intézke-
dést meghozunk, hogy csökkentsük azokat 
a költségeket, amelyekre nincs feltétlen 
szükség, javítani fogunk a begyűjtésen, és 
közép-, illetve hosszú távon vissza fogjuk 
nyerni a befektetők bizalmát, fellendítjük 
a gazdaságot” – idézte az Agerpres hírügy-
nökség Orbant.

A PNL elnöke ugyanakkor úgy látja: 
a költségvetési hiány valószínűleg nem 
tükrözi a valós defi citet. Orban közölte, 
az elmúlt időszakban felvett kölcsönök 
dinamikáját fi gyelembe véve a hitelfelvé-
tel szükségességét nyilvánvalóan a hiány 
folyamatos növekedése indokolta az egész 
idei pénzügyi év során, ami 2017 óta fo-
lyamatos tendencia. Elmondta, a lehető 
legalacsonyabb szinten fogják tartani a hi-
ányt, hogy ne kerüljenek nehéz helyzetbe a 
partnereikkel ápolt kapcsolatok terén.

Ludovic Orban egyúttal ígéretet tett arra, 
hogy folytatódni fog az országos területfej-
lesztési program (PNDL 1 és 2).

Hiányoznak egyelőre a konkrétumok
Politikai programot tett közzé a beiktatás-
ra váró Orban-kormány, sok konkrétumot 

nem lehet belőle kiolvasni, általános, szé-
pen megfogalmazott elveket tartalmaz – 
értékelt a Krónika megkeresésére Králik 
Loránd egyetemi adjunktus, a Partiumi 
Keresztény Egyetem (PKE) gazdaságtudo-
mányi tanszékének oktatója. Rámutatott, 
nyilatkozatok szintjén több minden meg-
fogalmazódott, viszont továbbra is kérdés, 
hogy miként tudná a kormány a költség-
vetési hiányt csökkenteni, olyan körülmé-
nyek között, hogy inkább lazító intézke-
déseket helyez kilátásba, például, hogy 
megszünteti az üzemanyagokra kivetett 
extra jövedéki adót.

Králik Loránd szerint mindenképpen 
üdvözlendő, hogy azt ígérik, első lépés-
ként hozzálátnak a jövő évi költségvetési 
törvény kidolgozásához, hiszen az elmúlt 
években mindig problémát jelentett, hogy 
késett a büdzsé, ami nemcsak az állami 
apparátus, hanem az önkormányzatok 
működését is megnehezítette. A szakértő 
szerint szintén jó lépés, hogy a magány-
nyugdíjalap rendszerét megszilárdítják, 
hiszen ehhez korábban folyamatosan 
hozzá akart nyúlni a pénzügyminisztéri-
um, és csak jó lesz a társadalomnak, ha 
az alap rombolását célzó intézkedéseket 
visszafogják. „Ezek jó intézkedések, ám 
az konkrétan nem szerepel a programban, 
hogy a bevételi oldalon, honnan lesz több-
let” – szögezte le Králik Loránd. Felidézte, 
nyilatkozat szintjén elhangzott, hogy ter-
vezik a Hidroelectrica energetikai válla-
lat részleges privatizációját, mint ahogy 
a bukaresti repülőtereket, melyekben az 
állam az egyedüli tulajdonos, bevezetnék 
a tőzsdére. Az mindenképpen kedvező, ha 
ezekkel lesz magánosítási bevétel – véli 
a gazdasági szakember, azonban hang-
súlyozta, amennyiben megszavazzák a 
kormányt, akkor derül ki, valósan milyen 
lépéseket tesz, hogy a költségvetési hiányt 
csökkenteni tudja.

Králik kitért ugyanakkor arra is, hogy 
kormányprogramban ugyan szerepel, 
hogy kiegyenlítik a magán- és az állami 
szférában levő bérek közötti különbsége-
ket, ám az a gond ezzel, hogy jelenleg az 

állami szférában magasabbak a fi zetések, 
és nem valószínű, hogy választási évben a 
kormány bevállal egy olyan népszerűtlen 
intézkedést, hogy a közszférában bércsök-
kentést hajt végre. „Olcsóbb államot kisebb 
struktúrával, kevesebb közalkalmazotti 
bérköltséggel nem lehet egyik hónapról a 
másikra létrehozni, különösen nem tudja 
ezt meglépni egy tíz–tizenkét hónapig hi-
vatalban levő kormány, hiszen jövő ősszel 
általános választások lesznek” – mutatott 
rá a szakember.  Hozzátette: a liberálisok 
azt is ígérik, hogy javítani fogják az adóbe-
szedés rendszerét, de ez sem történik meg 
néhány hónap alatt, jövő év közepéig ezen 
a téren sem lehet látványos eredményeket 
produkálni. „Ezek mind folyamatok, ame-
lyeket be kell indítani, ám a költségvetési 
hatásuk csak egy év vagy éppen évek múl-
va lesz valóban érzékelhető” – összegzett 
Králik Loránd.

 » A miniszterelnök-jelölt a 
minap beszélt  arról is: leendő 
kormánya nem tudja megígérni, 
hogy sikerül 3 százalék alatt 
tartani a költségvetési hiánycélt, 
fi gyelembe véve, hogy az első 9 
havi költségvetés-végrehajtás 
2,7 százalékos költségvetési 
hiányt mutat.

Ígéret már van. Orban szerint a meghatározott menetrend szerint emelik a nyugdíjakat
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