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Johannis dicséri a fegyverkezést
Határozottságot kért a román 
hadsereg új vezetőjétől a tervezett 
fejlesztések végrehajtásához Klaus 
Johannis. Az államfő az új vezérkari 
főnök tegnapi beiktatásán elmond-
ta, Daniel Petrescu altábornagynak 
határozottan kell fellépnie, hogy 
a pénzügyi források összhangba 
kerüljenek a tervezett határidők-
kel és paraméterekkel. Johannis 
szerint a hazai össztermékből 
(GDP) védelemre elkülönített 2 
százalékból biztosítani kell a jobb 
kiképzést a hadsereg valameny-
nyi struktúrájában, valamint a 
komplex gyakorlatok elvégzéshez 
szükséges körülményeket. Az elnök 
felidézte, hogy Románia 2017-től a 
GDP 2 százalékát tíz éven keresztül 
a védelem fi nanszírozására fordítja, 
és ez nemzetközi szinten elismerést 
biztosít számára. „Mára Románia 
jelentős fejlődést ért el NATO-tagál-
lami szerepében, és a Fekete-tenger 
térsége áttekinthetőbb, stratégiai-
lag jelentősebb régióvá vált a NATO 
számára” – vélekedett Johannis.

Őrizetben a hollandiai késelő
Elfogták a hágai késes támadás 
feltételezett elkövetőjét, egy 35 
éves férfi t – közölte szombat este 
a holland rendőrség. A Twitte-
ren megjelent közleményéből 
arra lehet következtetni, hogy a 
feltételezett elkövető hajléktalan. 
„A gyanúsítottnak nincs állandó 
otthona vagy szállása” – fogalma-
zott a rendőrség. Péntek este Hága 
belvárosában megkéseltek három 
embert, sajtértesülések szerint 
egy 13 éves kisfi út és két 15 éves 
kislányt, mindhárman könnyebben 
megsebesültek. Az elkövető ellen 
az eset után a rendőrség hajtóvadá-
szatot indított, sokan terrortáma-
dást sejtettek a késelés mögött.

A pápa a fogyasztás vágyáról
A fogyasztás érzelem nélküli kultú-
rája ellen emelte fel szavát Ferenc 
pápa, aki advent első vasárnapján 
a szeretet és a család karácsonyát 
hirdette beszédében. A katolikus 
egyházfő a kielégíthetetlen fogyasz-
tási vágyat „vírusnak” nevezte, 
amely gyökereinél fertőzi meg a hi-
tet is, mert elhiteti, az élet kizárólag 
a birtoklástól és fogyasztástól függ, 
és fi gyelmünket elvonja Istenről és 
a közelünkben levő embertársaink-
ról. „Testvéred ajtódon kopogtat, 
de csak zavar téged, mivel felborítja 
terveidet. Ez a fogyasztói társada-
lom egoista magatartása” – jelen-
tette ki az egyházfő.

A NYUGDÍJEMELÉS HALASZTÁSÁT AJÁNLJÁK AZ ÚJ KORMÁNYNAK AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSI DEFICIT MIATT

Megértést várnak a hiánycél túllépéséért

Visszafognák a tempót. Sokan elhalasztanák a nyugdíjpont értékének 40 százalékos emelését

Egyre többen szorgalmazzák a 
jövőre betervezett nyugdíjeme-
lés halasztását a kibillent ál-
lamháztartásra tekintettel. Idén 
a beharangozotthoz képest is 
nagyobb, a román össztermék-
hez mérten 4,4 százalék lesz a 
költségvetési hiány.
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H ivatalosan is tájékoztatták a 
bukaresti hatóságok az Európai 

Bizottságot (EB) a korábban vál-
lalt háromszázalékos költségvetési 
hiánycél idei túllépéséről. Klaus 
Johannis államfő szerint a hónap 
elején hivatalba lépett jobbközép 
kormány a szociáldemokrata előd-
je által hátrahagyott „örökségre” 
hivatkozva kért megértést Brüsz-
szeltől. „Információim szerint az 
Európai Bizottság illetékesei tel-
jes nyitottsággal fogadták, amikor 
a Ludovic Orban vezette kabinet 
őszintén eléjük tárta a nem túl rózs-
ás, a baloldal által előidézett hely-
zetet, és útmutatást kért, mit kell 
tennie a normalitáshoz való visz-
szatéréshez” – közölte az államfő, 
elnök amikor a napokban hivata-
lában fogadta Charles Michelt, az 
Európai Tanács új vezetőjét.

Hogy Brüsszel türelme meddig 
tart, nem tudni, az viszont tény, 
hogy jelentős működési problémák 
jellemzik a román államháztartást. 
A bukaresti pénzügyminisztérium 
által egy héttel ezelőtt nyilvános-
ságra hozott költségvetés-kiigazí-
tási, tervezetében a hazai összter-
mékhez (GDP) mért 4,3 százalékos 
költségvetési hiányt irányzott elő 
(a Viorica Dăncilă vezette kormány 
által tervezett 2,76 százalékos he-
lyett), hogy aztán a kormány által 

csütörtökön elfogadott változatban 
már 4,4 százalékos defi cit szerepel-
jen. A 0,1 százalékpontos eltérést 
azzal magyarázták, hogy további 
kiadásokat kellett eszközölni az 
egészségügyben és az oktatásban. 
Florin Cîțu pénzügyminiszter sze-
rint az előző kormány „szőnyeg alá 
söpörte a szemetet”, különböző 
programokra, állami megrendelé-
sekre nem különített el forrásokat, 
meg nem valósult bevételekkel szá-
molt, ugyanakkor 5,5 százalékos 
idei GDP-bővülésre épített, holott a 
jelenlegi kabinet szerint a gazdasá-
gi növekedés nem fogja meghalad-
ni a 4 százalékot.

Miközben a liberális kormány 
jövőre 3,5 százalékos államháztar-
tási hiányt tervez, ez is erősen két-
séges, hiszen a költségvetésre erős 
nyomást gyakorolnak a 2020-ra 

beütemezett nyugdíj- és béreme-
lések. Miközben az EB már koráb-
ban arra fi gyelmeztette Bukares-
tet, hogy jelentős kockázattal bír 
a hiányra az új nyugdíjtörvény, 
Ludovic Orban kormányfő szerint 
nem marad el a nyugdíjpont 40 
százalékos emelése, és a mini-
málbér is növekedni fog. Amúgy 
nemcsak Brüsszel jósol „költség-
vetési apokalipszist” a szociál-
demokraták által foganatosított 
merész nyugdíjemelés miatt. 
Valentin Lazea, a Román Nemzeti 
Bank (BNR) vezető közgazdásza a 
hétvégén megismételte korábban 
megfogalmazott véleményét, mi-
szerint a kormánynak el kellene 
halasztania a nyugdíjpont jövő 
évre betervezett negyvenszáza-
lékos emelését. „Nincs alternatí-
vája a nyugdíjemelés elodázásá-
nak, mert a speciális nyugdíjak 
esetleges különadója, a hatéko-
nyabb áfabehajtás vagy a közal-
kalmazottak öt százalékának az 
elbocsátása esetén sem folyna 
be az ehhez szükséges bevétel” – 
szögezte le a bukaresti jegybank 
illetékese, hozzátéve: nehezen 
hihető, hogy Brüsszel, a Nem-
zetközi Valutaalap, a nemzetközi 
beruházási alapok és hitelminő-
sítők „büntetlenül” hagyják Bu-
karestet a hiánycél túllépéséért.
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Törölnék a kapzsisági illetékeket

Hatályon kívül helyezné a kormány az úgynevezett kapzsisági illetékről szóló, még a Dăncilă-kabinet 
által elfogadott rendelet több előírását. Ludovic Orban miniszterelnök pénteken elmondta, törölnék 
a 2018/114-es számú sürgősségi rendelet cikkelyeinek többségét, amelyek az energiavállalatok, a 
távközlési cégek, a bankok megadóztatására vonatkozik, mert ezek a rendelkezések kedvezőtlenül 
érintették a versenyszférát. A PSD-kormány tavaly december végén, gyakorlatilag egyik napról a 
másikra, előzetes egyeztetések nélkül fogadta el a bankokat, energia- és telekommunikációs válla-
latokat, illetve magánnyugdíj-biztosítási alapokat kedvezőtlenül érintő intézkedéseket. Márciusban 
enyhítették a bankokra kivetett adót, de a többi területen hatályban maradtak az intézkedések. Az 
érintett energia- és távközlési vállalatok emiatt több beruházásról lemondtak.
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A lakulatán belül is élesen bírál-
ják Nicolae Bădălău szociálde-

mokrata politikust a külföldön élő 
románokkal kapcsolatban tett sértő 
kijelentéséért. Az ellenzékbe került 
Szociáldemokrata Párt (PSD) szená-
tora, Giurgiu megyei szervezetének 
elnöke – aki az államfőválasztás 
után foganatosított feloszlatásáig 
tagja volt a párt felső vezetőségének 
– úgy vélekedett, a román diaszpóra 
tagjai közül mindössze 700 ezren él-
nek legális körülmények között foga-

dott hazájukban, a többiek „prosti-
tuáltak”. „A 3-5 millióig fennmaradó 
részt azok a lányok teszik ki, akiket 
kivisznek ezek” – jelentette ki a fut-
tatók által prostitúció céljából kül-
földre juttatott nőkre utalva Bădălău. 
Később a politikus úgy „pontosított”, 
hogy nem akart megsérteni senkit, 
és tiszteli külföldön élő honfi társa-
it, szerinte azonban pontosan össze 
kell számolni a diaszpóra tagjait, mi-
előtt növelnék a nekik járó bukaresti 
parlamenti képviseletet.

A PSD számos politikusa elítélte, 
és elhatárolódott Bădălău nyilat-

kozatától. Marcel Ciolacu, a PSD 
ideiglenes elnöke „kisiklásnak” 
nevezte párttársa szavait, amelye-
kért nyilvánosan bocsánatot kért. 
„A PSD valamennyi románt tisztel, 
éljenek bárhol a világon. Pártunk 
valamennyi tagjának felhívom a fi -
gyelmét, hogy az alakulat újjáépítés 
alatt áll, és nem tolerálhatunk ilyen 
kijelentéseket” – posztolta közösségi 
oldalán a képviselőház elnöki tiszt-
ségét is betöltő Ciolacu. Ionel Arsene 
Neamț megyei elnök szomorúnak és 
aljasnak nevezte párttársa gesztu-
sát, a PSD Brassó megyei szervezete 

ugyanakkor odáig ment, hogy javas-
latot tett Niculae Bădălăunak a párt-
ból való kizárására.

Mint ismeretes, a romániai államfő-
választás két fordulója után több párt 
is a leadott szavazataik számával 
arányos parlamenti képviseletet sür-
getett a külföldön élő románok szá-
mára, akiket sokak szerint megillet a 
képviselői és szenátori mandátumok 
tíz százaléka. A megmérettetés no-
vember 24-i második fordulójában a 
diaszpórában 944 ezren járultak ur-
nához, a voksok 94 százalékát pedig 
Klaus Johannis államfő söpörte be.

Össztűz zúdul a román diaszpórát sértegető PSD-s politikusra
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