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H I R D E T É S

HIÁBA A TILTAKOZÁSOK, A KORMÁNY SZERINT NEM TUD TÖBBET ADNI AZ IDŐSEKNEK

Illúzió a nagy nyugdíjemelés

Miközben a szakszervezetek 
újabb tiltakozó megmozdu-
lásokon kérnek méltányos 
minimálbért és nyugdíjeme-
lést, a kormány kitart a „vál-
ságforgatókönyv” mellett.

 » KRÓNIKA

M éltányos minimálbért 
és nyugdíjakat követel-
tek tegnapi bukaresti 

tiltakozó megmozdulásukon 
az Alfa Kartell szakszervezeti 
szövetség tagjai. A tüntetők 
a pénzügyminisztérium szék-
háza előtt gyülekeztek a déle-
lőtti órákban. A sípokkal, vu-
vuzelákkal, a szakszervezeti 
szövetség lobogóival felsze-
relkezett szakszervezeti tagok 
a méltányos minimálbéren 
és nyugdíjon kívül minőségi 
közszolgáltatásokat, a kollek-
tív munkaszerződésről való 
egyeztetés újrakezdését, igaz-
ságos adórendszert és a törvé-
nyek alkalmazását is követelik.

Elégedetlenségük egyik fő 
oka, hogy a bukaresti kormány 
„megszorításokat” alkalmaz a 
bérezésben, és a minimálbér 
összegét is mindössze 41 lejjel 
emelte meg. „A minimálbér ösz-
szegének önkényes megállapí-
tásával a kormány éppen a sa-
ját számítási mechanizmusát, 
a hatályos jogszabályt hagyta 
fi gyelmen kívül” – fogalmaz-

ták meg a tiltakozók. Felróják 
továbbá a kormánynak, hogy 
fi zetéseket fagyasztott be, hol-
ott „a romániai munkaerőpiac 
termelékenysége az uniós órán-
kénti átlag 66 százaléka, az 
órabér viszont csak az átlag 35 
százaléka”.

Az Alfa Kartell bejelentése 
szerint hasonló tiltakozó akciót 
terveznek február 2-án, 9-én és 
15-én is, és a pénzügyminisz-
térium mellett a munkaügyi 
tárca, kormánypártok székhá-
za, valamint a Szeben, Galac, 
Buzău és Mehedinţi megyei 
prefektúra előtt is tiltakozni kí-
vánnak.

Minimális emelés 
és újraszámolás
A minimálbér-emelés kapcsán 
vélhetően egyhamar nem ér-
nek célt, miután hiába kérték 
határozottan, hogy a kormány 
által garantált legkisebb brut-
tó fi zetés értéke idén januártól 
2400  lejre nőjön, a hárompárti 
kabinet mindössze 2300 lejig 
volt hajlandó emelni az össze-
get. A nyugdíjak emelése kap-
csán még nem született döntés, 
várhatóan majd a 2021-es álla-
mi költségvetés tervezetéből 
tudunk meg többet. Egyelőre 
a kormány képviselőinek nyi-
latkozatai alapján annyi való-
színűnek tűnik, hogy valami-
kor az év folyamán legalább az 
infl áció mértékével indexálni 

készülnek a nyugdíjpont érté-
két. Az ugyanakkor máris biz-
tosra vehető, hogy a 40 százalé-
kos emelésre nem kerül sor.

Raluca Turcan munkaügyi mi-
niszter hétfő este úgy fogalma-
zott, hogy „illúzió” a nyugdíjak 
40 százalékos emelése. Az Ager-
pres hírügynökség beszámolója 
szerint a tárcavezető azt mond-
ta, a nyugdíjaknak a jelenleg ér-
vényben levő törvény által előírt 
40 százalékos emelése 138 mil-
liárd lejes terhet róna az állami 
költségvetésre, amelyet azon-
ban Románia „egyik fejlődési 
szakaszában sem engedhetne 
meg magának”.

A miniszter ugyanakkor rá-
mutatott, a napokban kiad egy 
rendeletet a nyugdíjazási dosz-
sziék felülvizsgálatáról, majd 
elfogadnak a hozzájárulás és 
a méltányosság elvére épülő 
új nyugdíjtörvényt, és ennek 
alapján újraszámolják a nyug-
díjakat. Becslései szerint a 
folyamat másfél, legtöbb két 
évig fog tartani, és szükséges-
sé teszi mintegy ezer személy 
meghatározott időre történő 
alkalmazását a megyei nyug-
díjpénztárakhoz.

„Fenntarthatósági 
probléma”
Florin Cîţu miniszterelnök is úgy 
nyilatkozott hétfőn, hogy a nyug-
díjak növelése az infl ációs ráta 
mértékével „az érvényben lévő 
jogszabályok betartásával” fog 
megtörténni. Mint részletezte, 
az idei büdzsében 0,8 százalékot 
tesz ki a nyugdíjak múlt évi eme-
léséből származó nyolcmilliárd 
lejes pluszkiadás, és további 0,3 
százalékra (nagyjából hárommil-
liárd lejre) rúg a gyermekpénz-
ként emlegetett gyermeknevelési 
pótlék 2020-as emelése. 

Cîţu közölte: a koalíció elemzi, 
hogy miként kellene módosíta-
ni az egységes bérezési törvényt 
és a nyugdíjtörvényt, amelyek 
„fenntarthatósági problémát” 
okoztak a román közpénzügyek-
ben. Meglátása szerint a közszfé-
rában nem „politikai alapon” 
kellene bért emelni, hanem 
világosan rögzített teljesítmény-
arányosság szerint. Azt mondta: 
addig is, amíg a módosításokra 
sor kerül, az idei költségvetés a 
jelenleg érvényben lévő jogsza-
bályokra épül.

Nem adják fel. Az Alfa Kartell februárban is folytatja a tiltakozást
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 » B. E. 

A világ ezer leggazdagabb 
embere alig kilenc hónap 

alatt vissza is szerezte a korona-
vírus-világjárvány által okozott 
anyagi veszteségeket, miközben 
a legszegényebb rétegeknek több 
mint egy évtizedre lesz szüksé-
gük a talpra álláshoz – fogalmaz 
friss jelentésében az Oxfam brit 
segélyszervezet.

A hétfőn nyilvánosságra ho-
zott, Az egyenlőtlenség vírusa 
című elemzés szerint a pandémia 
kezdete óta a világ tíz leggazda-
gabb emberének a vagyona ösz-
szességében véve 500 milliárd 
dollárral nőtt. Ez az összeg – 
jegyzik meg a dokumentum szer-
zői – bőven elég lenne arra, hogy 
az egész világ számára megvásá-
rolják a koronavírus elleni vakci-
nát, és biztosítsák, hogy a kiala-
kult járvány senkit se taszítson 
szegénységbe.

Az elemzés emlékeztet, a jár-
vány „az elmúlt kilencven év leg-
nagyobb munkaerőpiaci válságát 
okozta, százmilliók túlképzettek 
ahhoz a munkához, amit végez-
nek, vagy nincs állásuk”. A legin-
kább érintettek az Oxfam szerint 
a nők és a nemzeti kisebbségek.

„A milliárdosok vagyona köz-
ben a részvénypiacok helyreállá-
sával egy időben növekedésnek 
indult, holott a reálgazdaság re-

cesszióban van. A vagyonok ösz-
szértéke 2020 decemberében el-
érte a 11 950 milliárd dollárt, ez 
az összeg egyenlő a Covid–19 ál-
tal okozott válságra a világ kor-
mányai által elköltött pénzzel” 
– hívja fel a fi gyelmet az Oxfam 
elemzése, amelynek publiká-
lását amúgy a davosi világgaz-
dasági fórum hétfői nyitányára 
időzítettek.

Mint ismeretes, a davosi tanács-
kozáson, amelyet a Világgazdasá-
gi Fórum szervez, a világ vezető 
politikai, társadalmi és gazdasági 
döntéshozói a legégetőbb globális 
kérdéseket szokták megvitatni, 
illetve meghatározni a jövőre vo-
natkozó legfontosabb feladato-
kat. Az eseményt idén a járvány 
miatt az online térben tartják meg 
január 25. és 29. között. A szerve-
zők azt szeretnék, hogy a kétezer 
résztvevő vitassa meg, hogy a kor-
mányok és a vállalkozások miként 
tudják kivezetni a világot a jelen-
legi világjárványválságból és át-
vezetni egy olyan jövőbe, amely-
ben a gazdagság igazságosabban 
oszlik szét, és a környezetet job-
ban védik.

A tervek szerint az e heti online 
tanácskozások után a világgaz-
dasági fórum május végén Szin-
gapúrban is megtartja a csúcsta-
lálkozót, amelyen a legfontosabb 
politikusok és vállalati vezetők 
már személyesen vesznek részt.

 » Cîţu közölte: a koalí-
ció elemzi, miként kelle-
ne módosítani az egy-
séges bérezési törvényt 
és a nyugdíjtörvényt, 
amelyek „fenntartható-
sági problémát” okoztak 
a közpénzügyekben. 
Meglátása szerint a köz-
szférában nem „politikai 
alapon” kellene bért 
emelni, hanem világosan 
rögzített teljesítmény-
arányosság szerint. 

Még gazdagabb gazdagok

A tíz leggazdagabb vagyona 500 milliárd dollárral nőtt




