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Különleges nyugdíj: csak katonáknak
Ludovic Orban kormányfő a Nemzeti 
Liberális Pártnak (PNL) a különle-
ges nyugdíjak eltörlésére vonatkozó 
tervezete kapcsán hétfő este úgy 
nyilatkozott, az egyetlen kivétel a 
katonák szolgálati nyugdíjára vonat-
kozik, a bírákra és ügyészekre nem. 
„Azt támogatjuk, hogy a nyugdíjakat a 
hozzájárulás függvényében számítsák 
ki, az egyetlen kivételt azok a szolgálati 
nyugdíjak jelentik, amelyeket a kato-
nák kapnak. Azt kérjük a honatyáktól, 
nyújtsanak be módosító indítványokat, 
de támogassák a törvénytervezetet, 
hogy vessünk véget a különleges 
nyugdíjak gyakorlatának, leszámítva a 
katonák szolgálati nyugdíját. Igazságos 
és korrekt intézkedésnek tűnik” – vá-
laszolta a miniszterelnök, amikor arról 
kérdezték, miért akarja a PNL felszá-
molni a különleges nyugdíjakat, kivéve 
a katonák, ügyészek és bírák juttatását.
 
Tovább mélyült a hiány
Az év első tíz hónapjában 14,023 
milliárd euróra nőtt Románia külkeres-
kedelmi hiánya, ami így 2,180 milliárd 
euróval nagyobb a tavalyi év hasonló 
időszakában jegyzettnél – közölte 
tegnap az Országos Statisztikai Intézet 
(INS). Az említett időszakban az export 
értéke 58,178 milliárd euróra rúgott, az 
importé 72,201 milliárd euróra. A be-
hozatal 1,7 százalékkal, a kivitel pedig 
4,6 százalékkal nőtt. Románia 3,947 
milliárd euró értékben exportált, illetve 
5,500 milliárd euró értékben importált 
élelmiszereket és élő állatokat az év 
első tíz hónapjában.
 
Átverés útadómatricával
Az országos közútkezelő vállalat 
(CNAIR) kedden arra fi gyelmeztetett, 
hogy létezik egy olyan internetes portál 
is, amely nem rendelkezik a CNAIR 
engedélyével arra, hogy útadómatri-
cát értékesítsen. Mint a közleményből 
kiderül, a www.rovinietaro.ro oldalról 
van szó. A közútkezelő azt tanácsolja a 
felhasználóknak, hogy csak a hivata-
los, engedéllyel rendelkező forgalma-
zóknál szerezzék be az útadómatricát, 
ezek névsora megtekinthető a közútke-
zelő honlapján (http://www.cnadnr.ro). 
„A CNAIR nem vállal felelősséget, ha 
valaki nem engedélyezett weboldalon 
fi zeti ki az útadómatricát” – szögezi le 
az idézett közlemény.
 
Nem nő a büntetőpont
A kormány befagyasztja a jelenlegi 
szinten a közúti szabálytalanságot 
elkövető sofőrök esetében alkalmazott 
büntetőpontot – jelentette be tegnap 
Ludovic Orban miniszterelnök, és 
jelezte egyúttal, módosítani kell azt a 
jogszabályt, ami a mindenkori mini-
málbértől teszi függővé annak értékét, 
mivel nem lehet alkalmazni. „Való-
színűleg más kiszámítási módszer kell, 
a jelenlegiről bebizonyosodott, hogy 
nem működőképes” – mondta Orban. 
Mint ismeretes, a vonatkozó jogsza-
bály értelmében a büntetőpont értéke 
a mindenkori bruttó minimálbér 10 
százalékának felel meg, de 2017-ben és 
2018-ban is 145 lejen tartották.

 1 euró       4,7787
1 dollár      4,3149
 1 svájci frank 4,3771
1 font sterling 5,6852
100 forint 1,4411

Valutaváltó

Nem túl vállalkozóbarát ország 
Románia, legalábbis az Európai 
Bizottság friss felmérése szerint. 
Az üzleti szféra képviselői szerint 
túl gyakran változnak a törvények, 
rossz az infrastruktúra, bonyolult 
az ügyintézés, ráadásul továbbra is 
elterjedt jelenség a korrupció.

 » BÁLINT ESZTER

G yakran változó jogszabályi környe-
zetre, nem megfelelő infrastruktú-
rára, bürokráciára és korrupcióra 

panaszkodnak a leginkább a Romániá-
ban tevékenykedő cégek – derül ki az Eu-
rópai Bizottság által közzétett, az európai 
üzleti szférának a korrupcióhoz való vi-
szonyulását górcső alá vevő felméréséből. 
Az eredmények amúgy azt mutatják, hogy 
európai viszonylatban valamelyest visz-
szaszorulóban van a korrupció, ugyanis 
míg 2013-ban a megkérdezett vállalkozók 
75 százaléka mondta azt, hogy széles kör-
ben elterjedt, mára ez az arány 63 száza-
lékra csökkent.

Romániában jóval magasabb, 89 szá-
zalékos viszont ez az arány, de amúgy az 
üzleti szféra nem a korrupciót tekinti a leg-
nagyobb problémának, ami akadályozza a 
boldogulását. A megkérdezett vállalkozók 
96 százaléka sérelmezte azt, hogy túl gyor-
san változnak a politikák és jogszabályok, 
93 százalék a nem megfelelő infrastruktú-
rára panaszkodott, s 89 százalék mond-
ta azt, hogy túl bonyolult az ügyintézés. 
A korrupció a negyedik a problémák sorá-
ban, ám az üzleti szféra képviselőinek 97 
százaléka mondta azt, hogy az országban 
elterjedt gyakorlat. 88 százalékuk pedig 
úgy véli, hogy a korrupció akadályozza a 
cégek megfelelő működését – az európai 

átlag alig 37 százalék. A vállalkozók 23 szá-
zaléka számolt be ugyanakkor arról, hogy 
a korrupció az elmúlt években megakadá-
lyozta abban, hogy győztesként kerüljön ki 
egy versenytárgyalásból.

A korrupció legelterjedtebb megnyilvá-
nulása Romániában a kenőpénz – mondta 
a megkérdezettek 51 százaléka. Az EU-át-
lag csak 23 százalék, ott az első helyen a 
barátok és családtagok előnyben részesí-
tése „győzött” 45 százalékkal. Ez az arány 
Romániában 22 százalék.

„A korrupció aláaknázza a demokráciát 
és a jogállamiságot, társadalmunk alapját. 
Az Európai Unió jelentős előrelépéseket 

tett az évek során, de még sok a tenniva-
ló. A továbbiakban is együttműködünk 
a nemzeti hatóságokkal, a nemzetközi 
szervezetekkel, a civil társadalommal és a 
magánszektorral, hogy felszámolhassuk a 
korrupciót” – nyilatkozta az eredmények 
közzétételét követően Ylva Johansson bel-
ügyi uniós biztos.

 » A vállalkozók 23 százaléka 
mondta: a korrupció az elmúlt 
években megakadályozta abban, 
hogy győztesként kerüljön ki egy 
versenytárgyalásból.

A SOK TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁS ÉS AZ INFRASTRUKTÚRA OKOZZA A LEGTÖBB GONDOT A CÉGEKNEK

Átszövi az országot a korrupció

Számos probléma nehezíti a romániai vállalkozók életét

 » B. E.

Meg sem ingott a szék Florin Cîțu pénz-
ügyminiszter alatt annak nyomán, 

hogy a szenátus hétfőn elfogadta az ellene 
benyújtott egyszerű indítványt. Ludovic 
Orban kormányfőnek esze ágában sincs 
leváltani Florin Cîțut, és Klaus Johannis 
államfő is a Szociáldemokrata Párt (PSD) 
ellen intézett támadást.

A szenátorok 59 vokssal 56 ellenében 
szavazták meg a pénzügyminiszter elma-
rasztalását célzó és leváltását kezdemé-
nyező, PNL-kormány: megszorítások a 
neved című indítványt. A szociáldemok-
raták a dokumentumban azt vetették a 
pénzügyminiszter szemére, hogy a nem-
zeti liberális párti (PNL) kormány beikta-
tása nyomán meggyengült a román fi zető-
eszköz. A PSD szerint a lej árfolyamának 
sokat ártottak az új tárcavezető pánikkel-
tő nyilatkozatai, melyek szerint a szoci-
áldemokraták hatalmas hiányt hagytak 
az államkasszában, fedezet nélküli költ-
ségekbe verték az államot és nem létező 
költségvetési bevételekre alapozva emel-
ték a béreket és nyugdíjakat.

 Ahogy a nemrég véget ért elnökvá-
lasztási kampányban, a PSD most is arra  
alapozta a retorikáját, hogy Klaus Jo-
hannis államfő újraválasztása, és a PNL 
kormányra kerülése a – PSD-kormányok 

által megemelt – nyugdíjaknak és közal-
kalmazotti béreknek a lefaragását fogja 
eredményezni.

„A PSD huligánsága”
Az egyszerű indítvány elfogadása azon-
ban nem eredményezi automatikusan az 
elmarasztalt tárcavezető leváltását. Ludo-
vic Orban miniszterelnök pedig már hétfő 
este leszögezte: esze ágában sincs leválta-
ni Cîțut, és szerinte az „ország pénzügyeit 
romokban hátrahagyó, a költségvetésből 
csúfot űző PSD” az utolsó, amely véle-
ményt mondhat a kormány jelenlegi pénz-
ügyi politikájáról.

 Tegnap Klaus Johannis államfő is „a 
PSD huligánságának” nevezte a pénzügy-
miniszter ellen benyújtott egyszerű indít-
ványt. „Egy nem korrekt, elfogadhatatlan 
megnyilvánulásnak tartom a PSD részéről, 
ami nem időszerű. Ebből levonhatunk 
néhány fontos következtetést. Az első az 
lenne, hogy a PSD számára nem jó semmi, 
ami nem PSD és nem hoz közvetlen hasz-
not a szociáldemokratáknak, és ezért sér-
tegetni kell. Ezt a hozzáállást a kampány-
ban nem demokratikusként minősítettem, 
egy meg nem reformált párt megnyilvá-
nulásaként, amivel megvetést mutatnak 
az ország demokratikus intézményeivel 
és a románokkal szemben” – fogalmazott 
Klaus Johannis.

Az RMDSZ büdzsét sürget
Az RMDSZ amúgy nem szavazta meg az 
indítványt. „Az elsődleges szempont az, 
hogy Romániának minél előbb legyen 
költségvetése, az előreláthatóságot, az 
önkormányzatok működésének biztosítá-
sát tartottuk szem előtt. A költségvetéssel 
kapcsolatosan felmerülő gondok megol-
dása a cél, nem a politikai viszály” – nyi-
latkozta Tánczos Barna. Mint a szenátor 
hangsúlyozta: jelen körülmények között 
nagy kihívás a jövő évi büdzsé összeállítá-
sa, ez a mindössze egy hónapja kinevezett 
miniszter feladata. „Nem nyújtana megol-
dást az új tárcavezető leváltása. Azt várjuk 
el a pénzügyminisztertől, hogy megoldá-
sokkal jöjjön, ezért az RMDSZ szenátorai 
az indítvány ellen szavaztak” – mutatott rá 
a pénzügyi szakpolitikus.

Amint arról korábban beszámoltunk, 
a román államháztartási hiány idén a GDP 
4,4 százalékát fogja kitenni, a jövő évi 
büdzsét pedig 3,5–3,6 százalékos hiánnyal 
tervezik. Az Orban-kormány viszont cáfol-
ta, hogy a jelen körülmények között lefa-
ragná a nyugdíjakat és közalkalmazotti bé-
reket, azt viszont kilátásba helyezte, hogy 
eltörli a kiemelt nyugdíjakat, befagyasztja 
a közméltóságok tiszteletdíját és köztiszt-
viselőket bocsát el, hogy lefaragja a GDP 
négy százalékát meghaladó költségvetési 
hiányt.

Pénzügyminiszter marad a „bizalmat vesztett” Cîțu
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