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H I R D E T É S

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Jelenleg nincs szó a nyugdíjkor-
határ növeléséről, a kormány-

koalíció egy új nyugdíjtörvény 
kidolgozásáról egyeztet, amely 
fenntarthatóvá és kiegyensúlyo-
zottá tenné a rendszert – jelen-
tette ki Kelemen Hunor minisz-

terelnök-helyettes. Az RMDSZ 
elnöke a román közszolgálati 
televíziónak adott kedd esti in-
terjúban aláhúzta, a jelenlegi 
nyugdíjrendszer súlyos egyenlőt-
lenségeket teremt. Példaként em-
lítette, hogy nagy különbség van 
két, öt év különbséggel nyugdíjba 
vonult mérnök nyugdíja között. 

Kelemen Hunor problémásnak 
tartja ugyanakkor a korenged-
ményes nyugdíjazást is. „Néze-
tem szerint nem korrekt, hogy 45 
évesen nyugdíjba mehet valaki” 
– idézte a televíziós nyilatkozatot 
az Agerpres hírügynökség.

„Nem azt mondom, hogy egy 
rendőr 65 vagy 70 éves koráig 

álljon az útkereszteződésben, de 
az is elfogadhatatlan, hogy egye-
sek 45 évesen már nyugdíjasok, 
majd ismét munkába állnak, ál-
talában az állami szektorban, és 
megkapják a nyugdíjukat is, meg 
a jó fi zetésüket is. Ez nem kor-
rekt. A tanár vagy az orvos nem 
stresszes? Mégis dolgozik 65 éves 

koráig. Szóval erről tárgyalások 
zajlanak, hogy megtaláljuk a tár-
sadalmi egyensúlyt. Igen, új tör-
vényről van szó, amely kiegyen-
súlyozottabb és méltányosabb 
lesz” – szögezte le a kormányfő-
helyettes, aki úgy számol, hogy 
az új nyugdíjtörvény legkorábban 
2023-ban léphet érvénybe.

A HITELEK ÉS A LETÉTEK TERÉN IS AZ UTOLSÓK KÖZÖTT A ROMÁNIAI CÉGEK EURÓPAI UNIÓS ÖSSZEVETÉSBEN

Rossz ómen a vállalati takarékoskodás?
A járvány alatt a vállalati be-
tétek növekedése a recesszió 
előjele is lehet. Bizonytalan 
gazdasági környezetben 
ugyanis a vállalatok óva-
tosabbak a befektetések 
kihelyezésében, késleltetik 
a beruházásaikat – kongatja 
meg a vészharangot friss 
elemzésében az Erdélystat.

 » KRÓNIKA

R ománia az EU-s mezőny-
ben az utolsó helyen sze-
repel az egy vállalatra 

jutó hitelállományt tekintve, a 
betétállományt illetően pedig az 
utolsó előtti helyen, megelőzve 
Bulgáriát – derül ki az Erdély-
stat statisztikai szolgálatnak a 
vállalati hitel- és betétállományt 
vizsgáló friss elemzéséből. Mint 
közleményükben rámutatnak, 
az elmúlt tizenhárom évben a 
2008-as válságot követően, a 
romániai vállalatok tartalékai 
a duplájára nőttek, a hitelállo-
mány viszont csak a negyedével 
bővült, és ezzel az infl áció alatt 
maradt.

Romániában 2018-ban 539 125 
nem pénzügyi tevékenységet 
folytató vállalat működött, ame-
lyeknek a teljes hitelállománya 
2021 januárjában 25,6 milliárd 
euró volt. Ez azt jelenti, hogy Ro-
mániában 47 ezer euró volt az egy 
vállalkozásra jutó hitállomány, 
amivel az utolsó helyen szerepel 
az EU-s mezőnyben – számolták 

ki az elemzés készítői. Eközben a 
betétállomány 2021 januárjában 
összesen 29,8 milliárd eurót tett 
ki, az egy vállalatra jutó betétek 
összege pedig 55 274 euró volt, ez-
zel Románia az EU-s rangsorban 
az utolsó előtti helyen szerepelt, 
megelőzve Bulgáriát. 

Erdélyben 2021 januárjában 
7,4 milliárd euró volt a teljes 

vállalati hitelállomány, ami a 
romániai volumen 31,2 százalé-
kát tette ki. Az egy vállalatra jutó 
hitelállomány Erdélyben 2019-re 
került vissza a válság előtti szint-
re. Ez átlagosan 33 ezer eurót 
jelent, ami kevesebb, mint fele 
a bukarestinek, és kevéssel na-
gyobb, mint a többi történelmi 
régióban. A székelyföldi vállala-

toknak alacsony a hiteltartozása 
(14 585 euró), 2019-ben az erdélyi 
átlag felét sem érte el. 

Erdélyben a vállalati betétek 
volumene 2021 januárjában 7,2 
milliárd euró volt, ami a teljes 
romániai állomány kevesebb 
mint negyedét (23,5 százalékát) 
tette ki. Az egy vállalatra jutó 
betétállomány tekintetében a 

hiteleknél jelentősebb különb-
ség fi gyelhető meg a főváros és 
a vidék között, az erdélyi válla-
latokra jutó 25 000 eurónyi meg-
takarítás a bukaresti átlag ne-
gyede. Az erdélyi régiók közötti 
eltérések nem számottevőek, 
ami annak is köszönhető, hogy 
az elmúlt tizenhárom évben 
a gazdaságilag elmaradottabb 
megyékben nőttek a leginkább 
a vállalatok pénzügyi tartalékai 
– mutat rá közleményében az 
Erdélystat.

A járvány első évében – 2020. 
március és 2021. február között 
– a hitelállomány több mint 5 
százalékkal, a betétállomány pe-
dig közel 15 százalékkal bővült, a 
betétállomány ilyen mértékű nö-
vekedésére 2008 és 2020 között 
nem volt példa.

„A járvány alatt a vállalati 
betétek növekedése a recesszió 
előjele is lehet. Bizonytalan gaz-
dasági környezetben ugyanis a 
vállalatok óvatosabbak a befek-
tetések kihelyezésében, késlelte-
tik a beruházásaikat, ami a kész-
pénzállomány növekedésében 
mutatkozhat meg. Ennek a bi-
zonytalansággal kapcsolatos ok-
fejtésnek látszólag ellentmond 
az, hogy a hitelállomány viszont 
nagyot nőtt az előző évekhez 
képest. Ez a növekedés viszont 
minden bizonnyal a kormány-
zat – EU által is szorgalmazott és 
támogatott – pénzügyi-költség-
vetési beavatkozásainak, anti-
ciklikus reformjainak köszönhe-
tő” – összegezték a helyzetet az 
Erdélystat szakértői.

Kelemen Hunor: új nyugdíjtörvényről tárgyalunk, nem a korhatárról
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