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LUDOVIC ORBAN A NYUGDÍJEMELÉSRŐL: A POKOLBA VEZETŐ ÚT IS JÓ SZÁNDÉKKAL VAN KIKÖVEZVE

Támogatást ígérnek a cégeknek az újrakezdéshez
Továbbra is biztosítja a kormány a kényszerszabadságon
levő alkalmazottak kényszerszabadságának a támogatását
azokon a területeken, amelyeken még nem indulhatott el az
élet, de pénzeket kaphatnak a
cégek a visszatérő alkalmazottak és az felvett munkanélküliek után is. A nyugdíjemelés
viszont kérdőjeles, az Európai
Bizottság nem is ajánlja.

jakkal járó kiadások számottevően
megemelkednének a 2020–2022-es
időszakban. A pénzügyi fenntarthatóság kockázatai tovább nőnek
a Covid-19-járványnak a gazdasági
tevékenységre gyakorolt hatása,
illetve a negatív hatások mérséklésére irányuló anyagi erőfeszítések
miatt” – vallják a brüsszeli testület
elemzői.
Úgy számolnak, 2020-ban a román költségvetés deficitje eléri
majd a bruttó hazai termék (GDP)
9,2 százalékát, jövőre pedig 11,4
százalékos lehet. Az állam eladósodottsága 2020-ban 46,2 százalék
lehet, ha a kormány nem változtat
a politikáján – figyelmeztet az Európai Bizottság.

A beruházásokra összpontosítana a kormány. Mit terveznek?

» KRÓNIKA
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Uniós pénzek is
rendelkezésre állnak

Ludovic Orban azt is bejelentette,
hogy Románia 3 és 5 milliárd euró
közötti összegben fog részesülni
uniós alapokból, miután az EU
tanácsa jóváhagyta a munkahelyek és munkavállalók védelmét
szolgáló programot (SURE) gyakorlatba ültető előírást. Ludovic
Orban szerint az EU munkahelyvédelmi programjának elfogadása
azt jelenti, hogy Románia „garan-

Több pénzt adnának a kkv-knak

Két autópálya, három kórház és egy repülőtér is szerepel a kormány tervei között – árulta el Florin
Cîțu pénzügyminiszter azt követően, hogy a kormány több illetékese is arról nyilatkozott a napokban, hogy a beruházásokra fog összpontosítani az Orban-kabinet az elkövetkező időszakban, így
próbálva felpörgetni a koronavírus-járvány által lefékezett gazdaságot. A tárcavezető elmondása
szerint a befektetések terve két héten belül elkészül. Néhány részletet viszont máris bejelentett.
Nulladik prioritásnak nevezte a Nagyszeben–Pitești-autópálya megépítését. Második célkitűzésként a Comarnic–Brassó-sztrádát említette. Jelezte egyúttal, hogy egyik autópálya sem készül el
idén, de még csak jövőre sem. A harmadik nagy infrastrukturális projektként a bukaresti Otopeni
repülőtér bővítését említette, ahol új terminál megépítését tervezik. Mielőbbi célnak nevezte
ugyanakkor Cîțu az állami intézmények digitalizációját, elmondása szerint az Országos Adóhatósággal (ANAF) indítanak, majd a kört kiterjesztik a teljes intézményrendszerre. A pénzügyminiszter
közölte: célkeresztben van a három – kolozsvári, jászvásári és craiovai – regionális kórház megépítése, valamint az országos öntözési rendszer kiépítése is.

»

A kormányfő elmondása
szerint amúgy
közel 600 ezer
román állampolgár részesült a
kényszerszabadság miatt állami
támogatásban,
és a következő
időszakban a
munkát kereső
polgárok száma
meg fogja közelíteni a 700 ezret.
A miniszterelnök
azt is elmondta:
350 ezer munkaszerződést bontottak fel, és 300350 ezerre tehető
azoknak a román
állampolgároknak a száma, akik
külföldről tértek
haza, és rövidesen munkát
fognak keresni.

táltan” fog kapni finanszírozást az
EU-tól, hogy gyakorlatba ültesse
a kormány által a munkaügy területén kigondolt intézkedéseket,
amelyek mind az alkalmazottakat,
mind a munkáltatókat támogatják.
„Ami Romániát illeti, számításaink
szerint egy legtöbb 400 millió eurós
garancia fejében 3 és 5 milliárd euró
közötti összeget fog kapni, ez természetesen függ az elosztási mechanizmustól is” – jelentette ki Orban
a Victoria-palotában tartott szerda
esti nyilatkozatában.

Bizonytalan az őszre tervezett
nyugdíjemelés mértéke

Ugyanakkor Ludovic Orban szerint
a kormány prioritásként kezeli a
közalkalmazotti bérek és a nyugdíjak kifi zetését, és utóbbiakat a
valós lehetőségek függvényében
fogják emelni. A miniszterelnök
azt mondta, elkülönítették a költségvetésben a nyugdíjak emelésére
szánt összeget, és emelni fogják a
nyugdíjakat, ezt a döntést azonban
nagyon komoly mérlegelésnek kell
megelőznie.
„Mi szeretnénk növelni a nyugdíjakat, ugyanakkor azonban garanciát is szeretnénk, hogy ezeket majd
ki is tudjuk fi zetni. Mert a pokolba
vezető út is jó szándékkal van kikövezve” – fogalmazott a kormányfő
a Realitatea Plusnak adott interjúban. Hozzátette, miután elkészül
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zokon a gazdasági területeken, ahol újrakezdik a munkát, a kényszerszabadságot
új intézkedés váltja fel, amelynek
értelmében megtérítik valamenynyi, munkahelyére visszatérő alkalmazott bruttó fizetésének a 41,5
százalékát – jelentette be szerda
este Ludovic Orban miniszterelnök. Hozzátette: azokon a területeken, amelyek tevékenységét
továbbra is gátolják az óvintézkedések, június elseje után is biztosítani fogják a kényszerszabadságon
lévő alkalmazottak állami támogatását. Közölte egyúttal: a bruttó
fizetés 30 százalékáig terjedő támogatást fognak biztosítani legalább
három hónapon keresztül azoknak
a vállalatoknak, amelyek munkát
kereső román állampolgárokat alkalmaznak. Ugyanakkor azoknak
a foglalkoztatását, akik nehezen
találnak munkahelyet – például a
frissen végzettek vagy a nyugdíjkorhatárhoz közeledők –, szintén
támogatni fogják a bruttó fizetésük jelentős hányadának hosszabb
időtartamú biztosításával.
Orban kitért ugyanakkor arra
is, hogy a támogatás feltétele az
lesz, hogy a vállalat a támogatás
időszakának lejártával is foglalkoztassa még egy ideig a kedvezményezett alkalmazottat.
A kormányfő elmondása szerint amúgy közel 600 ezer román
állampolgár részesült a kényszerszabadság miatt állami támogatásban, és a következő időszakban
a munkát kereső polgárok száma
meg fogja közelíteni a 700 ezret.
A miniszterelnök azt is elmondta:
350 ezer munkaszerződést bontottak fel, és 300-350 ezerre tehető
azoknak a román állampolgároknak a száma, akik külföldről
tértek haza, és rövidesen munkát
fognak keresni.

a jelentés az első félévi gazdasági
adatokról, e dokumentum, illetve
az Európai Bizottság és más illetékes intézmények gazdasági előrejelzései alapján, „a valós lehetőségek függvényében” hozzák meg a
döntést a nyugdíjemelésről. Orban
rámutatott, a kormány számára prioritást képez a közalkalmazotti bérek és a nyugdíjak kifizetése, „ami
nem könnyű az adott gazdasági
feltételek mellett”. „Mindenki, aki
bírálja az eddigi és főleg az ezután
meghozandó intézkedéseket, az
emberek életének, egészségének és
főleg életszínvonalának ellensége.
Ha nem tartjuk kontroll alatt a járványt, a gazdaság sem tud megfelelő ütemben újraindulni” – nyomatékosította.

Brüsszeli intés

Közben viszont az Európai Bizottság
szerdán közzétett ajánlásában arra
hívja fel a figyelmet, hogy a romániai közpénzügyek fenntarthatósága
már a koronavírus-járvány előtt is
kérdőjeles volt, miután nagy volt
a költségvetési hiány, és a bejelentett nyugdíjemelés ezt még tovább
mélyítette volna. „A nyugdíjak 2019
szeptemberében 15 százalékkal nőttek, a tavaly nyáron elfogadott nyugdíjtörvény értelmében 2020 szeptemberétől további 40 százalékkal
nőnének, és 2021 szeptemberében
újraszámolnák őket. Így a nyugdí-

A brüsszeli szakértők ugyanakkor
arra is ráirányítják az ajánlásban
a bukaresti illetékesek figyelmét,
hogy a kis- és közepes vállalkozásoknak kedvezményes hitelt biztosító IMM Invest programra szánt 15
milliárd lejes állami garancia előfordulhat, hogy nem lesz elég.
Azóta viszont amúgy már változott is a helyzet, szerdai ülésén
a parlament megkétszerezte a koronavírus-járvány miatt bajba jutott
kkv-k rendelkezésére bocsátott kedvezményes hitelprogram keretét, az
összeget 30 milliárd lejre emelte.
Mint ismeretes, a hitelprogramot
a román kormány indította április
közepén egy sürgősségi kormányrendelettel, amely most került a
képviselőház asztalára. A parlament döntését részben üdvözölte
Florin Cîțu pénzügyminiszter, aki
szerint ezzel a törvényhozói testületben többséggel rendelkező ellenzéki szociáldemokraták elismerték
a program hasznosságát. Ugyanakkor bírálta a szociáldemokratákat, hogy nem indokolták meg a
hitelprogram keretének növelését,
hiszen az Európai Bizottságnak is
jóvá kell hagynia a módosítást.
Ugyanakkor a bukaresti sajtó arról is beszámolt, hogy a hitelprogram lebonyolítása nehézkes, mivel
a beérkezett több mint 50 ezer hitelkérelem közül egyelőre csak 190-et
vizsgáltak meg a programban részt
vevő bankok, és csak 11 hitelt hagytak jóvá. Elemzők arra figyelmeztetettek, hogy a vállalkozásoknak
most van szükségük támogatásra, a
hitelprogram célja pedig nem teljesülhet, ha a hitelek folyósítása nagyon elhúzódik.
Mint ismeretes, az IMM program
keretében beruházásra igényelhető, 2 millió euróig terjedő, 72 hónapos maximális futamidejű hitelt 80
százalékban garantálja az állam. A
forgóeszközökre és bérfizetésre a
középvállalkozások 1 millió euróig,
a kisvállalkozások 200 ezer euróig,
a mikrovállalkozások pedig 100
ezer euróig terjedő hitelt igényelhetnek legfeljebb 36 hónapos futamidővel. A pénzügyminisztérium
eredeti számítása szerint mintegy
40 ezer kkv számára teszik lehetővé ezáltal, hogy túlélje a koronavírus-válságot.

