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Meghosszabbítanák a válságkezelést
Antal Lóránt: krízishelyzetben világos, érthető és átlátható intézkedésekre van szükség
• A koronavírus-jár-
vány miatt nehéz hely-
zetbe került munka-
adók és munkavállalók 
támogatására jóváha-
gyott állami intézkedé-
sek meghosszabbítása 
érdekében dolgozik az 
RMDSZ – nyilatkozta 
lapunknak Antal Lóránt, 
az RMDSZ udvarhely-
széki szenátora, akit a 
szövetség néhány napja 
bemutatott gazdaság-
élénkítő programjáról 
kérdeztünk.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

A koronavírus-járvány egész-
ségügyi hatásai és a fenye-
gető gazdasági katasztrófa 

elleni intézkedéscsomagot dolgozott 
ki az RMDSZ, a 12 pontból álló prog-
ramot múlt héten mutatta be Kele-
men Hunor, a szövetség elnöke. Az 
egészségvédelmi, illetve oktatással 
kapcsolatos intézkedések mellett 
munkahelyvédelmi és gazdaság-
élénkítő intézkedések is részét képe-
zik a programnak. 

Nincs vége a világjárványnak

Sikerült törvénybe iktatni különböző 
adók és illetékek befi zetésének az el-
halasztását év végéig, ezáltal segítve 
a munkaadókat, de új programjában 
az RMDSZ az intézkedések meghosz-
szabbítását szeretné elérni, hiszen 
– mint arról Antal Lóránt, az RMDSZ 
udvarhelyszéki szenátora lapunknak 
fogalmazott – a napnál is világosab-
ban látszik, hogy a pandémiának 
nincs vége és a gazdasági hatásai 
sem szűntek meg, tehát szükség van 
a további támogatásokra. „Kérjük a 
kényszerszabadságról visszatérő al-
kalmazottak bruttó fi zetésének 41,5 
százalékos állami támogatását hat 
hónapra a jelenlegi három hónap 
helyett, ugyanakkor a csökkentett 
munkaprogram szerint dolgozó al-

kalmazottak fi zetésének állami rész-
támogatását a bruttó fi zetéskiesés 75 
százalékával, és a kis- és közepes vál-
lalkozások által kifi zetett kényszer-
szabadság-juttatások összegének 
75 százalékos állami támogatását, 
amikor a vállalat tevékenységének 
csökkentése a járvány következmé-
nye” – részletezte a szövetség gaz-
daságélénkítési törekvéseit Antal 
Lóránt. Az RMDSZ ugyanakkor 
szükségesnek látja a mezőgazdasági 
idénymunkások és a vendéglátóipa-
ri szezonális alkalmazottak állami 
támogatását is, amikor a jövedelem-
kiesés a járványügyi intézkedések 
következménye. Az említett két kate-
gória esetében a minimálbér 35 szá-
zalékával megegyező, 3–6 hónapra 
igényelhető állami juttatás jóváha-
gyását szeretné elérni az RMDSZ. 
„Köztéma volt az is, hogy adócsök-
kentéseket kellene kezdeményezni, 
de fel szeretném hívni a fi gyelmet, 
hogy 2016 után Romániában számos 
adócsökkentésre került sor, akár úgy 
is fogalmazhatnék, hogy Románia 
adóparadicsommá vált. Tehát nem-
igen van, amit csökkenteni, de meg 
kell találni azokat a pénzforrásokat, 
amelyeket célirányosan úgy a ven-
déglátóipar, mint a különböző ágaza-
tokban tevékenykedő kis- és közepes 
vállalkozások megsegítésére lehet 

fordítani” – hangsúlyozta az RMDSZ 
udvarhelyszéki szenátora.

Alkalmazási támogatás

„Az új munkahelyek is kiemelten 
fontosak. Azt szeretnénk, hogy a 29 
év alatti és 50 év feletti elbocsátott 
személyeket alkalmazó kis- és köze-
pes vállalkozások a járványhelyzet 
lejártáig részesüljenek vissza nem té-
rítendő állami támogatásban. Ennek 
értéke havonta a fi zetés fele, de nem 
több, mint 2500 lej kellene legyen” – 
folytatta a szövetség új programjának 
ismertetését Antal Lóránt, azt is meg-
említve, hogy a gyógyszer-, illetve 
élelmiszeripar kiemelt támogatása is 
fontos, államilag garantált fejlesztési 
és beruházási hitelek folyósítására 
van szükség az élelmiszer-biztonság, 
valamint az egészségügyi ellátás biz-
tonságának elérése érdekében.

Hatékonyabb kkv-támogatás

Az RMDSZ programja szerint hatéko-
nyabban és egyszerűsített eljárással 
kellene működtetni az IMM Invest 
programot. „Az IMM Invest inkább a 
jól működő vállalkozásoknak nyújtott 
olcsó hitellehetőséget, ami rendben is 
van, én is azt javasoltam a vállalko-
zásoknak, hogy ha tudnak, éljenek 

ezzel a lehetőséggel. Viszont nagyon 
sok esetben a bankok a mai napig 
nem jeleztek vissza az igénylőknek” 
– nehezményezte a szenátor, megje-
gyezve, hogy ő maga kezdeményezett 
egy törvénymódosítást, amely kötele-
zővé tenné a pénzintézetek számára a 
14 napon belüli válaszadást az IMM 
Invest-hiteleket illetően. „A kis- és 
középvállalkozások támogatásának 
kérdésében mi az IMM Invest prog-
ramban rendelkezésre álló források 
értékének 20 milliárd lejre történő 
növelését javasoljuk 2021 első sze-
meszterében” – hangsúlyozta. A táv-
munkát, illetve távoktatást illetően 
ugyanakkor elmondta, a távmunka-
rendszerben dolgozó alkalmazottak 
számára IT-eszközök beszerzésére 
kellene résztámogatást biztosítson az 
állam, a távoktatásban tanuló kisgye-
rekek szüleinek pedig – hasonló célra 
– gyerekenként 1500 lej vissza nem 
térítendő támogatást, amennyiben 

a család havi bruttó jövedelmének 
értéke nem haladja meg az 5000 lejt. 
Antal Lóránt kitért arra is, hogy kettős 
mércét alkalmazott a kormány, ami-
kor a kistermelők számára fenntartott 
zárt terű piacok bezárását elrendel-
te, de a multinacionális üzletláncok 
nyitvatartását nem függesztette fel. 
A szövetség kezdeményezte a piacok 
újranyitásának engedélyezését, a vo-
natkozó törvénymódosítási javaslatot 
el is fogadta a parlament. 

Komolyan fel kell készülni 
a következő évre

Elsőként általános intézkedéscsoma-
gokat kell megfogalmazni, ám mivel 
a járvány okozta válság nem minden 
iparágat érintett egyformán – pél-
dául az élelmiszer-, a csomagoló-, 
valamint az építőipart egyáltalán, a 
könnyűipart, turizmust viszont igen 
–, év végén, a pénzügyi zárások után 
elemezni kell majd a gazdasági hely-
zetképet, és az alapján komolyan 
felkészülni a következő évre, beazo-
nosítani a kitörési pontokat – véli An-
tal Lóránt. Udvarhelyszéknek a text-
ilipar meggyengülése okozott nagy 
érvágást, az iparági problé-
mák közel kétezer munka-
vállalót érintenek, így loká-
lisan erre a problémára kell 
fi gyelmet fordítani. A szená-
tor emlékeztetett, Udvarhely-
szék, illetve Székelyudvarhely 
Hargita megye legerősebb gazdasági 
motorja, a megyében működő vállal-
kozások árbevételének 60 százalékát 
az itt működő cégek valósítják meg, 
éppen ezért fontos szerepük van a 
megyében, és udvarhelyszéki szen-
átorként ő maga is kiemelten kezeli 
ezt. Március óta egy e célra létreho-
zott platformon több mint négyszáz 
vállalkozóval áll heti kapcsolatban, 
éppen azért, hogy első kézből szár-
mazó információkkal tudják őket tá-
jékoztatni, továbbá azért is, hogy ki-
kérjék a véleményüket arról, miként 
kellene javítani az őket érintő intéz-
kedéseket – utóbbiakat igyekeztek 
is beépíteni az RMDSZ által megfo-
galmazott törvénymódosítási javas-
latokba, hangsúlyozta Antal Lóránt.

A nehéz helyzetben lévő 
vállal kozásokat érintő támoga-
tások érvényességének meg-
hosszabbítására van szükség a 
szövetség szerint

▴  K É P Ü N K  I L L U S Z T R Á C I Ó .
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H I R D E T É S

Fejlesztések és tervek a gyergyószentmiklósi kórháznál
• V Á L A S Z T Á S I  K A M P Á N Y H Í R

A gyergyószentmiklósi kórháznál már látszik az utóbbi 
években nyújtott költségvetési források eredménye – 
állapította meg Kelemen Hunor RMDSZ-elnök gyergyó-
széki kampánykörútja során. A gyergyószentmiklósi 
kórház ugyan új létesítménynek számít, hiszen alig 
12 éve folyik itt a betegek gyógyítása, de már jelentős 
felújításokra volt szükség, mivel az épület korábban 
hosszú évekig félkészen állt, és az akkor felszerelt 
ablakok már egy ideje nem feleltek meg a követelmé-
nyeknek. Ezek cseréje indult el, és lassan be is fejezik 

ezeket. Mindeközben számos nagy értékű gyógyászati 
készülék beszerzése is folyamatban van. Ezekről kapott 
tájékoztatást keddi látogatása során Kelemen Hunor 
képviselőjelölt. Kelemen Hunor hangsúlyozta, a vírus-
helyzet rávilágított a romániai egészségügyi rendszer 
problémáira, mindenképpen növelni kell az ágazat 
költségvetését, hiszen most az erre fordított pénz 90 
százaléka bérekre megy el, és mindössze 10 százalék 
fordítható fejlesztésekre, beruházásokra, amelyekre a 
kórházaknak nagy szükségük lenne. (Gergely Imre)




