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A gyerekpénz 20 százalékkal, a 
nyugdíj pedig 10–15 százalékkal 
nőhet szeptembertől a legfris-
sebb kormányzati bejelentések 
szerint. „Ha a gazdaság fellendí-
tésére koncentrálunk, nem lehet 
elvárni, hogy a járvány előtti 
terveknek megfelelően költe-
kezzen az állam” – szögezte le 
Klaus Iohannis államfő is.

 » KRÓNIKA

A z összeg megkétszerezése 
helyett mindössze 20 szá-
zalékkal nő szeptember-

től a gyerekpénzként emlegetett 
gyermeknevelési pótlék az Or-
ban-kabinet szerda esti ülésén első 
olvasatban tárgyalt sürgősségi kor-
mányrendelet-tervezet értelmében. 
A jogszabályjavaslat ugyanakkor 
előírja, hogy a pótlékot lépcsőzete-
sen készül emelni a kormány, ame-
lyet már alkotmánybírósági döntés 
is kötelez arra, hogy – a parlament 
által tavaly decemberben megsza-
vazott törvény értelmében – meg-
duplázza a juttatást.

A szerdán előkészített – azonnal 
hatályba lépő, a parlament által 
később megvitatandó – újabb sür-
gősségi kormányrendelet szerint a 
szeptember elsejétől esedékes eme-
lés után évente kétszer újabb 20–20 
százalékkal nőne a gyerekpénz, 
aminek összege 2022. július elsején 
érné el a jelenlegi szint kétszeresét 
– mondta Violeta Alexandru mun-
kaügyi miniszter.

Mint ismeretes, a parlamentben 
szövetségesei révén többségben 
lévő ellenzéki Szociáldemokrata 
Párt (PSD) által kezdeményezett, 
költségvetési fedezet nélkül elfoga-
dott jogszabály szerint a gyereken-
kénti családi pótlék havi összegét 
150-ről 300 lejre kell emelni a két 
év feletti, illetve 300-ról 600 lejre 
a két év alatti, illetve fogyatékkal 
élő 3 év feletti kiskorúak esetében. 
A kormány januárban sürgősségi 
rendelettel halasztotta el a juttatás 
azonnali megduplázását, de a ren-
deletet a baloldali parlamenti több-
ség később elvetette, a kormány 

pedig hiába emelt alkotmányossági 
óvást a költségvetési fedezet nélküli 
parlamenti döntés ellen: a taláros 
testület a gyerekpénz megduplázá-
sáról szóló törvény végrehajtására 
kötelezte a kormányt.

A PSD a parlamentben
„megfúrná” a jogszabályt
A PSD máris bejelentette ugyanak-
kor, hogy nem hagyják annyiban a 
dolgot. Robert Cazanciuc, a szená-
tus szociáldemokrata párti ügyvivő 
elnöke csütörtökön bejelentette, 
előfordulhat, hogy honatyáik a 
parlamenti vita során módosí-
tó indítványokat terjesztenek be, 
amelyek elfogadása nyomán meg-
duplázódik a gyerekpénz összege. 
Az ellenzéki politikus nem mulasz-
totta el a kormány bírálatát sem: 
mint fogalmazott, az a tény, hogy 
csak 2022-ben érheti el a jelenle-
gi juttatás kétszeresét az összeg, 
„újabb PNL-féle képmutatás, miu-
tán mindvégig azt mondták, hogy 
rendelkezésre állnak a szükséges 
erőforrások”.

Orbanon múlhat
a nyugdíjemelés mértéke
Közben egy szerda esti televíziós mű-
sorban Florin Cîțu pénzügyminiszter 
arról beszélt, hogy a nyugdíjemelés 
forgatókönyve 10 százalékos növeke-
déssel indul el a pénzügyminisztéri-
umból, de előfordulhat, hogy a kor-
mányfő úgy dönt, legyen nagyobb az 
emelés mértéke, „mivel végső soron 
politikai döntésről van szó”.

„Biztos vagyok abban, hogy ak-
kora emelés lesz, ami nem sodorja 
veszélybe sem az idei költségvetést, 
sem az elkövetkező évekét, talán 
két-három százalékpont pluszban” 
– fogalmazta meg a pénzügyi tárca 
vezetője a Digi24 hírtelevíziónak 
nyilatkozva. Megerősítette: 10 és 15 
százalék közötti nyugdíjemelésre le-
het számítani szeptember elsejétől.

Arra a kérdésre, fontolgatja-e a 
kormány, hogy a gyermeknevelési 
pótlék emelésének mintájára lép-
csőzetesen valósítják meg a nyugdíj-
emelést, Cîțu elismerte, hogy erről 
is zajlik egyeztetés. „Bemutatjuk 
majd, mert a nyugdíjtörvény itt más 

A TÖRVÉNYBEN RÖGZÍTETT 40 SZÁZALÉK HELYETT 10–15 SZÁZALÉKKAL LEHET NAGYOBB SZEPTEMBERTŐL A NYUGDÍJ

Két év alatt nőhet kétszeresére a gyerekpénz

„Lépésről lépésre”. Sem a nyugdíjasok, sem a kiskorúak nem kapják meg idén a remélt emelést
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elemeket is bevezet. Január else-
jétől sok mindent kell módosíta-
nunk, de igen, ott is szakaszokra 
osztjuk” – mondta a miniszter.

Iohannis: nincs pénz
Klaus Iohannis államfő szerdai 
sajtótájékoztatóján szintén arról 
beszélt, hogy a jelenlegi helyzet-
ben lehetetlenség a korábban elő-
írt mértékben emelni a nyugdíja-
kat és a gyermeknevelési pótlékot.

„Mi őszintén szeretnénk emelni 
a gyerekpénzt és a nyugdíjakat, 
de az őszinte óhajtól az őszinte 
lehetőségig sokszor hosszú az út” 
– idézi az Agerpres hírügynökség 
Iohannist. Az elnök emlékeztetett, 
hogy az államháztartási bevételek 
jelentősen csökkentek, és a ter-
vezett 3 százalékos költségvetési 
defi cit helyett várhatóan sokkal 
jelentősebb hiánnyal kell majd 
számolni. „Ha a gazdaság fellen-
dítésére koncentrálunk, nem lehet 
elvárni, hogy a járvány előtti ter-
veknek megfelelően költekezzen 
az állam” – magyarázta.

„A PNL javasolta tavaly első-
ként a gyerekpénz megduplázását, 
és ez meg is történt. A PSD való-
színűleg utánozni akarta ezt az 
intézkedést, és újabb duplázást 
javasolt, ez azonban jelenleg má-
ról holnapra megvalósíthatatlan. 
Ugyanakkor én is és a kormány is 
azt szeretnénk, hogy ez a duplázás 
valósággá váljon. Ha nem lehetsé-
ges máról holnapra, talán lehet-
séges lesz szakaszokban, vagy 
ahogy egyesek mondják, lépésről 
lépésre” – mondta az államfő.

Mint ismeretes, a PSD már ko-
rábban kilátásába helyezte, hogy 
bizalmatlansági indítványt ter-
jeszt be a kormány ellen, ameny-
nyiben a kabinet „nem hajlandó” 
megkétszerezni a családi pótlé-
kot, illetve nem hajtja végre az 
előző PSD-kormányok idején erre 
az évre előirányzott 40 százalékos 
nyugdíjemelést.

 A bukaresti kormány 6,7 száza-
lékos államháztartási hiányt vállalt 
idénre, de gazdasági elemzők és 
nemzetközi pénzintézetek arra fi -
gyelmeztettek, hogy a „populista” 
intézkedések következtében a defi -
cit akár a 10 százalékot is elérheti.

 » A jogszabály-
javaslat ugyan-
akkor előírja, 
hogy a gyermek-
nevelési pótlékot 
lépcsőzetesen 
készül emelni a 
kormány, ame-
lyet már alkot-
mánybírósági 
döntés is kötelez 
arra, hogy – a 
parlament által 
tavaly decem-
berben megsza-
vazott törvény 
értelmében – 
megduplázza a 
juttatást.

 » BÁLINT ESZTER

Az előző havi 5,2 százalékos szin-
ten maradt 2020 júniusában a 

munkanélküliségi ráta – derül ki az 
Országos Statisztikai Intézet (INS) ál-
tal csütörtökön nyilvánosságra hozott 
adatsorokból. Ha viszont tavaly júni-
ushoz viszonyítjuk a mutatót, kide-
rül: a koronavírus-járvánnyal karöltve 
érkező gazdasági válság miatt nagyon 
sokan veszítették el állásukat. Egy év-
vel ezelőtt ugyanis még 2,95 százalé-
kos volt a munkanélküliségi ráta.

A férfi ak körében továbbra is ma-
gasabb volt az idei év hatodik hó-
napjában az állástalanok aránya: 

körükben elérte az 5,5 százalékot a 
munkanélküliségi ráta, miközben 
a nők esetében 5 százalékon állt a 
mutató. A felnőtt, vagyis 25–74 éves 
lakosság körében a munkanélkülisé-
gi ráta 4 százalékos volt a múlt hó-
napban – 4,2 százalék a férfi ak, 3,7 
százalék a nők körében.

Mint ismeretes, a munkanélkülisé-
gi ráta márciusban indult növekedés-
nek, a februári 3,9 százalék után 4,6 
százalékra ugrott. Áprilisban és má-
jusban is maradt az emelkedő görbe: 
a negyedik hónapban két és fél éves 
csúcsnak számító 4,8 százalékra, 
majd májusban 5,2 százalékra nőtt az 
állástalanok aránya.

Európai uniós összevetésben 
azonban nem tűnik rossznak a ro-
mániai 5,2 százalék: az Eurostat 
által csütörtökön nyilvánosságra 
hozott adatsorok szerint júniusban, 
amikor az Európai Unió országai-
nak zömében elkezdték feloldani a 
koronavírus-járvány megfékezését 
célzó korlátozásokat, EU-szinten az 
állástalanok aránya a májusi 7 szá-
zalékról 7,1 százalékra nőtt. Az euró-
övezetben pedig a munkanélküliségi 
ráta májusról júniusra 7,7 százalék-
ról 7,8 százalékra emelkedett.

 A tagállamok között a legala-
csonyabb a munkanélküliségi ráta 
Csehországban (2,6 százalék), Len-

gyelországban (3 százalék), Németor-
szágban és Máltán (mindkettő 4,2 szá-
zalék), Hollandiában (4,3 százalék), 
Bulgáriában (4,4 százalék), Szlovéni-
ában (4,8 százalék) és Romániában 
(5,2 százalék) volt. Az ellenkező pólu-
son Spanyolország (14,5 százalék) és 
Lettország (10,1 százalék) található.

 Júniusban az EU-ban 2,962 millió 
fi atal volt munkanélküli, ebből 2,360 
millió az euróövezetben. Az EU-ban 
élő nők körében a munkanélkülisé-
gi ráta júniusban 7,5 százalék volt, 
szemben a májusi 7,3 százalékkal, 
míg a férfi ak körében a munkanélkü-
liségi ráta júniusban 6,7 százalék volt, 
szemben a májusi 6,6 százalékkal.

Magas, de az EU-átlagnál alacsonyabb a romániai munkanélküliség

 » EU-szinten 
az állástalanok 
aránya a májusi 
7 százalékról 
7,1 százalékra 
nőtt. Az euró-
övezetben pedig 
a munkanélküli-
ségi ráta május-
ról júniusra 7,7 
százalékról 7,8 
százalékra emel-
kedett.




