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„Szupertitkos” még mindig, 
hogy mekkora mértékű lehet 
a szeptemberben esedékes 
nyugdíjemelés. „Annyival fogjuk 
emelni, hogy ne legyen szükség 
bankjegyek nyomtatására” – 
jelentette ki a témában elhang-
zott vasárnap esti televíziós 
nyilatkozatában Ludovic Orban 
kormányfő.

 » BÁLINT ESZTER

Továbbra sem lehet tudni, hogy 
mennyivel nőhetnek szeptem-
berben a nyugdíjak Romániá-

ban, annyi viszont most már egészen 
biztos, hogy elmarad az akkor még 
kormányon levő Szociáldemokrata 
Párt (PSD) által benyújtott, a parla-
ment által még tavaly nyugdíjtörvény-
be foglalt 40 százalékos emelkedés. 
Ludovic Orban miniszterelnök leg-
alábbis határozottan leszögezte ezt 
vasárnap esti televíziós interjújában. 
„Az őszi 40 százalékos nyugdíjeme-
léshez nincs anyagi fedezet, és súlyos 
veszélyt jelentene Románia pénzügyi 
egyensúlyára. Annyival fogjuk emel-
ni, hogy ne legyen szükség bankje-
gyek nyomtatására” – jelentette ki a 
kormányfő a România Tv hírcsatorna 
műsorában. Arra a kérdésre, hogy 
mégis hány százalékos nyugdíjeme-
lés jöhet szóba, nem kívánt válaszol-
ni. „Egyelőre nem lehet nyilvánosan 
bejelenteni azt, hogy hány százalék-
kal. Persze a pénzügyminiszter be-
jelentett 10 százalékot… Olyan, mint 
egy vállalkozásnál, ha csökkennek a 
bevételek, nem emelhetsz fi zetést. Az 
államháztartás és a nyugdíjalap be-
vételei most jelentősen csökkentek. 
Előfordulhat, hogy idén nem lesz gaz-

dasági növekedésünk, hanem vissza-
esés lesz. Ilyen körülmények között 
nem lehet gúnyt űzni az emberekből, 
és olyasmiket ígérni nekik, amit aztán 
nem lehet megvalósítani” – jelentette 
ki Orban. Amikor pedig a műsorveze-
tő arról faggatta, hogy mégis mikorra 
érhetné el az emelés üteme a 40 szá-
zalékot, a miniszterelnök azt mondta, 
ilyen léptékű emelést még olyan kö-
rülmények között is nehéz lett volna 
gyakorlatba ültetni, ha Románia gaz-
dasági helyzete kedvező lenne.

Amint arról lapunkban beszámol-
tunk, a nemzeti liberális párti (PNL) 
kormány tagjai – köztük Ludovic Or-
ban kormányfő és Florin Cîțu pénz-
ügyminiszter – a tavalyi év végén és az 
idei év elején is váltig hangoztatták, 
hogy a 2020-as évi állami költségve-
tésbe belefoglalták a szeptemberben 
esedékes 40 százalékos nyugdíjeme-

lést, és az intézkedés „nem fog költ-
ségvetési apokalipszist” okozni. Tény, 
hogy a nemzetközi pénzintézetek, 
illetve a Román Nemzeti Bank (BNR) 
elemzői is már a koronavírus-járvány 
begyűrűzése előtt arra fi gyelmeztet-
ték az Orban-kabinetet, hogy a 40 
százalékos nyugdíjemelés nyomán 
nem lehetne kordában tartani az 
amúgy is a megengedettnél nagyobb 
államháztartási hiányt.

Mint ismeretes, Klaus Iohannis ál-
lamfő tavaly július elején hirdette ki 
az azóta megbukott szociálliberális 
kormány által elfogadott, alkotmány-
bírósági döntés után újratárgyalt 
nyugdíjtörvényt. A jogszabály értel-
mében fokozatosan nő a nyugdíjpont 
értéke: 2019. szeptember elsejétől 
1265 lejre, 2020. szeptember elsejétől 
1775 lejre, 2021. szeptember elsejétől 
pedig 1875 lejre emelkedik.

ELISMERTE A ROMÁN KORMÁNYFŐ: AZ ORSZÁG GAZDASÁGÁNAK ALAKULÁSA NEM TESZI LEHETŐVÉ AZ ÍGÉRET BETARTÁSÁT

Orban: nincs pénz 40 százalékos nyugdíjemelésre

Oda a remény is. Most már biztos, hogy elmarad a nagy nyugdíjemelés

Lassan újul a romániai autópark. Bár egyre több a hibrid- és az elektromos autó, az átlagéletkor 16,3 év
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Nagyobb az érdeklődés a környe-
zetkímélő személygépkocsik vá-

sárlását támogató Roncsautó Plusz 
kormányprogram iránt, mint tavaly 
– derül ki a környezetvédelmi minisz-
térium közleményéből. Mint emlékez-
tetnek, idén új elektromos autók vásár-
lásakor a támogatás összege elérheti a 
10 000 eurót is, hibridautók esetében 
pedig 4000 euróval segíti az állam a 
polgárokat. A 2020-as évre erre a célra 
előirányzott költségvetés a valaha volt 
legnagyobb, eléri a 140 millió lejt, ami 
nagyjából 45 millió lejjel haladja meg 
a tavalyi keretet. Ebből mintegy 3000 
elektromos vagy hibridautó vásárlását 
tudják támogatni – a hivatalos tájékoz-
tatás szerint az előző négy évben ösz-
szesen adtak ki ennyi vouchert.

A Roncsautó Plusz program há-
rom hónappal ezelőtti rajtja óta 1225 
elektromos autó vásárlását támogató 
voucherre érkezett igénylés, miközben 
tavaly 1000 támogatási kérelmet re-
gisztráltak – idézi a közlemény Costel 
Alexe környezetvédelmi tárcavezetőt. 
Feltétel egyébként – emlékeztet a mi-

nisztérium –, hogy legalább egy évig 
nem szabad értékesíteni a program 
keretében vett „zöldautót”, hogy a 
hatóságok biztosak legyenek abban, a 
gépkocsi az országban marad.

„A Roncsautó Plusz a pandémia 
által az autóiparban okozott gondok 
ellenére sikeres programnak minősül. 
Ez az első év a hagyományos Ron-
csautóprogram és a Roncsautó Plusz 
történetében, amikor az utóbbi jobb 
eredményeket ér el, ha a rendelkezésre 
álló autók számához viszonyítjuk a be-
érkezett kérések számát” – fogalmaz-
ta meg a környezetvédelmi miniszter. 
A hagyományos roncsprogramban 
amúgy eddig nagyjából 20 000 tá-
mogatási igénylés érkezett a tavalyi 
30 000-hez képest.

A szaktárca statisztikái szerint a 
romániai gépkocsipark 8,2 millió jár-
művet számlál, ami 7,4 százalékos 
növekedést jelent a tavalyhoz képest. 
A romániai forgalomba újonnan beírt 
autók nagy része viszont továbbra is 
külföldről behozott használt autó, a 
regisztrált gépkocsik 75 százaléka öre-
gebb 10 évesnél. A romániai autópark 
átlagéletkora 16,3 év.

Népszerűbbek idén a zöldautók, de még sok a gépkocsironcs

Nem nő kétszeresére a „gyerekpénz”

Az alkotmánybírósághoz fordul a kormány a gyerek-
pénzként emlegetett gyermeknevelési támogatás 
megduplázását előíró törvény kapcsán – jelentette 
be tegnap Ludovic Orban miniszterelnök. Hozzátette, 
a kormány már több ízben nyert az alkotmánybíró-
ságon olyan törvénytervezetek esetében, amelyek 
nem tüntették fel a fi nanszírozási forrásokat bizonyos 
intézkedések gyakorlatba ültetéséhez, így nem is lehet 
őket életbe léptetni. Mint ismeretes, a képviselőház 
májusban elutasította a 2020/2-es sürgősségi kor-
mányrendeletet, amely augusztus elsejére halasztotta 
a gyermekpénz megduplázásának határidejét. Orban 
újfent nyomatékosította, hogy pénzügyileg az idén, de 
jövő évben is nehéz biztosítani a gyerekpénz megdup-
lázását, így progresszív növekedést szándékoznak 
bevezetni, ehhez dolgozzák ki most az ütemtervet a 
pénzügyi és költségvetési becslések és előrejelzések 
alapján. „Nem engedhetjük meg magunknak, hogy 
kétszeresére emeljük a gyermeknevelési támogatás ér-
tékét – jelentette ki a miniszterelnök amúgy a România 
Tv hírcsatorna vasárnap esti műsorában is, amikor a 
témáról faggatták. Ígéretet tett ugyanakkor arra, hogy 
próbálnak megoldást találni, esetleg egy ütemtervet 
kidolgozni, aminek mentén a jelenlegi összeg kétsze-
resére emelkedhet az állami támogatás értéke. Amint 
arról korábban beszámoltunk, a gyermeknevelési 
pótlék megkétszerezését előíró törvénynek már febru-
árban hatályba kellett volna lépnie, a parlament által 
tavaly – a kormányzó liberálisok (PNL) ellenkezése 
közepette – megszavazott jogszabályt Iohannis január 
közepén hirdette ki. Bár az államfő akkor azt mondta, 
hogy a kormánynak megoldást kell találnia az előírtak 
végrehajtására, az Orban-kabinet augusztusra halasz-
totta a pótlék megduplázásának gyakorlatba ültetését. 
A miniszterelnök viszont már egy hónappal ezelőtt így 
nyilatkozott: „A támogatás megkétszerezése a parla-
ment szuperpopulista döntése volt, amely fenntartha-
tatlan, gazdaságilag megalapozatlan. Az intézkedés 
költségvetésre gyakorolt hatása jelenleg 7,3 milliárd 
lej lenne. Honnan találjunk ekkora összeget?” Mint 
ismeretes, a törvény értelmében 300 lejre nőne a 2 és 
18 év közötti gyerekeknek járó gyermeknevelési pótlék 
összege, a kétévesnél kisebb, illetve a fogyatékkal élő 
gyerekek pedig 600 lejt kapnának.




