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Tízszázalékos nyugdíjemelés?
Folytatódik a csörte a nyugdíjemelésről, a negatív hitelminősítésről
• A jelenlegi kormány 
tevékenysége folyamán 
Románia hamarosan 
visszatér a stabil minő-
sítési kilátásra – jelen-
tette ki szombati sajtó-
értekezletén Florin Cîţu 
pénzügyminiszter. A 
Standard & Poor’s hitel-
minősítő intézet szerint 
idén legtöbb 10 száza-
lékos nyugdíjemelés 
várható Romániában.

B Á L I N T  E S Z T E R

„Ez a negatív kilátás nem ennek a 
kormánynak a felelőssége, de azt 
garantálom önöknek, hogy úgy, 
ahogyan a mostani kabinetnek si-

került megakadályoznia a 
hitelminősítés lerontását, 
hamarosan visszatérünk a 
stabil kilátásokhoz. Ez az 
első lépés a helyes irányba” 
– szögezte le szombaton Flo-
rin Cîţu pénzügyminiszter. A 
tárcavezető annak kapcsán 

tartott sajtóértekezletet, hogy 
a Standard & Poor’s (S&P) hitelminő-
sítő intézet negatív kilátásokkal meg-
erősítette Románia BBB mínusz/A-3                        
államadós-besorolását a hosszú és 
rövid futamidejű adósságok eseté-
ben helyi pénznemben és devizában. 
Kijelentésével pedig ismételten az 
előző, szociáldemokrata párti (PSD) 

kabinetre hárította a felelősséget a 
gazdaság alakulása miatt.

Kockázat kockázat hátán

Románia minősítési kilátásai egyéb-
ként továbbra is negatívak, mivel az 
ügynökség az elkövetkező 18 hónap-
ban kockázatokat lát a külső fi zetési 
mérleg és a költségvetési egyenleg 
szempontjából, ha a politikai dön-
téshozók nem tudják stabilizálni és 
megerősíteni a költségvetési irány-
vonalat a koronavírus-járvány ál-
tal kiváltott recesszió után. Noha 
az ügynökség arra számított, hogy 

2020-ban a koronavírus-járvány ne-
gatív gazdasági és pénzügyi hatásai 
eredményeként Románia nettó ál-
lamadóssága a bruttó hazai termék 
(GDP) 43 százalékára növekedjen, 
úgy értékeli, hogy a 2020-as válasz-
tások után jelentős konszolidációs 
intézkedésekre kerül sor. Az S&P le-
ronthatja Románia hitelminősítését, 
ha a költségvetési és külső egyen-
súlyhiány továbbra is magasabb 
marad, mint amire az ügynökség 
jelenleg számít, és ha a költségvetési 
konszolidáció hiánya magasabb ál-
lam- és külső adósságot eredményez. 
Ugyancsak a besorolás csökkenésé-
hez vezethet, ha a gazdaságpolitika 

szinkronizálásának hiánya növeli az 
árfolyam-ingadozást és ennek nega-
tív következményei lesznek az álla-
mi- és a magánszektor mérlegeire.

A nyugdíjemelés 
felülvizsgálatát várják

Az Agerpres hírügynökség ismerte-
tése szerint viszont a S&P stabilra 
javíthatja Románia minősítési kilá-
tásait, ha a kormány haladást ér el 
a költségvetés konszolidációjában, 
ami az ország államháztartásának 
és külső helyzetének stabilizáló-
dásához vezet. Az S&P úgy véli, a 
koronavírus-járvány negatív költ-

ségvetési hatásai politikai hátteret 
biztosítanak a kormánynak, hogy a 
2020 szeptemberére tervezett nyug-
díjemelés költségeit csökkentse. Az 
ügynökség becslése szerint – fi gye-
lembe véve a közelgő választásokat 
is – 10 százalékos nyugdíjemelés 
várható (a korábbi jogszabályok-
ban előírt 40 százalék helyett), ami 
körülbelül 1 százalékkal növeli a 
2021-es költségvetési hiányt. Az S&P 
becslései szerint 2020-ban Románia 
gazdasága 5,5 százalékkal fog zsu-
gorodni (korábban 3,5 százalékos 
bővülést prognosztizált), és elvárja, 
hogy a kormány vizsgálja felül az 
idénre tervezett nyugdíjemelést. 

Lépni kell. A hitelminősítőkre is 
figyelnie kell a kormánynak

▾  K É P Ü N K  I L L U S Z T R Á C I Ó .
     F O T Ó :  B E L I C Z A Y  L Á S Z L Ó
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K O V Á C S  E S Z T E R

Júliusban lesz a Gálfi  Árpád pol-
gármester kezdeményezte Széke-

lyudvarhelyért Párt bejegyzésének 
tárgyalása: legutóbb április 

hatodikára tűzték napirendre 
az ügyet, de a vírusjárvány 
miatt elhalasztódott a tárgya-
lás. „A pártalapításról nem 
mondtunk le, a koronavírus 
okozta járvány terjedését 

megakadályozni hivatott in-
tézkedések egy kicsit „felborí-

tották” a tervezett, vagy helyesebben, 

remélt menetrendet, de folyamatban 
van a pártbejegyzés tárgyalása, és új 
időpontot tűztek ki a tárgyalásra. A jú-
liusban sorra kerülő tárgyaláson majd 
kiderül, hogy mikorra várható a végle-
ges bírósági döntés, illetve mikor emel-
kedhet jogerőre mindaz, amivel még 
várhatóan a „jóakaróink” fellebbezni is 
fognak” – válaszolta kérdésünkre Gálfi . 
A városvezető arra utalt, hogy márci-
usban, a kitűzött tárgyalás előtt egy 
nappal beavatkozási kérelmet nyújtott 
be Koszta Attila (az RDE Hargita Kft . 
korábbi igazgatója) a bukaresti törvény-
széken: a dokumentumban arra hivat-
kozik, hogy a Székelyudvarhelyért Párt 
szeparatista, veszélyes lehet Románia 

területi egységére, hiszen Székelyföld 
területi autonómiáját támogatja, ezért 
arra kérte a törvényszéket, hogy uta-
sítsák el a párt bejegyzési kérelmét. Az 
ügy akkor nemcsak a hazai, de az anya-
országi sajtóban is nagy port kavart. A 
Székelyhonnak nyilatkozó Koszta (aki 
egyébként azon az ülésen lépett be az 
MPP székelyudvarhelyi városi szer-
vezetébe, amikor Gálfi t leváltották az 
elnöki tisztségről) elmondta: ügyvédet 
kért fel a beadvány megszövegezésé-
re, de nem tudta, hogy az indoklásban 
miket hoz fel a szakember. Koszta mód-
szerétől elhatárolódott az MPP, a párt 
hangsúlyozta: Koszta Attila már koráb-
ban kilépett a szervezetből.

Párttal vagy párt nélkül?

Gálfi  tavasszal (amikor még kérdé-
ses volt, hogy időben létrejöhet-e a 

Székelyudvarhelyért Párt) kifejtette: 
független polgármesterjelöltként 
is megméretkezik a választásokon. 
„Nem látok semmilyen veszélyt a 
függetlenségben, illetve a független 
jelöltként történő megmérettetésben. 
Az új párt – amennyiben hivatalosan 
bejegyzik a választásokig – nem fel-

tétlenül az én jelöltségem pártszínét 
kell szolgálja, nem azért szándéko-
zunk bejegyeztetni, mert független 
jelöltként számomra »veszélyes« a 
választáson való indulás” – erősí-
tette meg ismét lapunknak a polgár-
mester. A helyhatósági választások 
pontos idejét egyelőre nem tudni.

Gálfi Árpád reméli, őszig létrejöhet a Székelyudvarhelyért Párt
• Nem állt el pártbejegyzési szándékától Gálfi Árpád, 
Székelyudvarhely polgármestere, a helyhatósági vá-
lasztások elhalasztásával pedig elképzelhető, hogy idő-
ben létre is jöhet a Székelyudvarhelyért Párt. Azonban 
a városvezető szerint nem elengedhetetlen a „pártosko-
dás”: független jelöltként is megméretkezik.

Gálfi Árpád mindenképp polgármesterként folytatná

▸  KORÁBBI  FELVÉTEL:  BARABÁS ÁKOS




