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Az átoltottságtól is függ 
a gazdaság alakulása
A Világbank 6 százalékos ro-
mán gazdasági növekedést vár 
az idén, de fi gyelmeztetett, hogy 
a térségben a lakosság alacsony 
átoltottsága a koronavírus ellen 
kedvezőtlenül befolyásolhatja a 
prognózist.  A nemzetközi pénzin-
tézet elemzői szerint a román brut-
tó hazai termék (GDP) az idén 
6 százalékkal fog nőni a tavalyi 
évhez képest, ami 2,5 százalék-
ponttal nagyobb növekedés volna 
a januári prognózishoz képest. A 
Világbank a jövő évre 4,5 százalé-
kos GDP-bővüléssel számol, ami 
0,4 százalékponttal haladja meg 
a korábbi becslést, 2023-ban 3,9 
százalékos gazdasági növekedésre 
számít. A szakemberek ugyanakkor 
fi gyelmeztetettek, hogy a térség-
ben kockázatot jelent, hogy még 
alacsony a lakosság koronavírus 
elleni átoltottsága, ami kedvezőt-
lenül befolyásolhatja a gazdasági 
növekedést. Mint ismeretes, a Nem-
zetközi Valutaalap (IMF) korábban 
közölte, hogy az idén 7 százalé-
kos román gazdasági növekedésre 
számít, míg az Európai Bizottság 
5,1 százalékos növekedést, a ro-
mán hatóságok pedig 5 százalé-
kos GDP-bővülést remélnek.  Az 
Országos Statisztikai Intézet (INS) 
közben kedden megerősítette, 
hogy a májusi gyorsjelentésnek 
megfelelően a román GDP az idei 
első negyedévben a nyers adatok 
szerint 0,2 százalékkal csökkent, 
a szezonális és naptárhatással 
kiigazított érték szerint pedig 
azonos volt a 2020 első negyedévi-
vel. 2021. január–március között a 
GDP 2,8 százalékkal volt nagyobb 
a 2020. október–december közötti 
időszakhoz mérten. Ez a növeke-
dés jóval meghaladta a gazdasági 
elemzők várakozását, akik 0,5–1,0 
százalékos negyedéves bővülésre 
számítottak.
 
Nőtt a külkereskedelmi
mérleg hiánya
Romániában 15,6 százalékkal, 
7,059 milliárd euróra nőtt a kül-
kereskedelmi mérleg hiánya az 
első négy hónapban a tavalyi év 
azonos időszakához mérten – kö-
zölte tegnap Országos Statisztikai 
Intézet (INS). A vizsgált idő-
szakban abszolút értékben 957,5 
millió euróval volt magasabb a 
külkereskedelmi mérleg defi citje. 
A román export 19,9 százalékkal, 
23,966 milliárd euróra nőtt a 
tavalyi év első négy hónapjához 
mérten, ugyanakkor a behozatal 
is 18,9 százalékkal, 31,026 milli-
árd euróra emelkedett. Áprilisban 
a román kivitel 113,2 százalékkal, 
6,248 milliárd euróra bővült, míg 
a behozatal 74,6 százalékkal, 
7,977 milliárd euróra gyorsult 
a tavalyi negyedik hónaphoz 
mérten. Így a külkereskedelmi 
mérleg hiánya idén áprilisban 
1,728 milliárd euró volt.

 1 euró                           4,9232
1 dollár                        4,0392
 1 svájci frank             4,5090
1 font sterling            5,7240
100 forint                    1,4176

Valutaváltó

OPCIONÁLISAN 70 ÉVES KORUKIG DOLGOZHATNAK A KÖZALKALMAZOTTAK A TERVEZET SZERINT

Megtiltják a bér és nyugdíj halmozását

A kormány elfogadta, a parlamenten a sor. Megtiltják a fi zetés és a nyugdíj halmozását a közszférában

Ha akarnak, akár hetvenéves 
korukig is dolgozhatnak a 
közalkalmazottak, amennyiben 
életbe lép a Cîțu-kormány által 
tegnap elfogadott törvényterve-
zet. Ám hiába érik el a nyugdíj-
korhatárt, az időskori juttatást 
csak azt követően kezdik nekik 
folyósítani, amikor ténylegesen 
nyugdíjba mennek, ugyanez 
a jogszabályjavaslat tiltja meg 
ugyanis a fi zetés és a nyugdíj 
halmozását.

 » BÁLINT ESZTER

N em halmozhatják többé a 
nyugdíjat és a fi zetést a köz-
szférában dolgozók – az erről 

szóló törvénytervezetet tegnapi ülé-
sén fogadta el a bukaresti kormány. 
A tiltás ezzel még nem lép hatályba, 
hanem a parlamentnek is el kell fo-
gadnia, illetve Klaus Iohannis ál-
lamfőnek is ki kell hirdetnie. Úgy 
tűnik viszont, hogy valószínűleg 
nem kell sokáig várni a jogszabályra, 
Florin Cîţu kormányfő tegnapi beje-
lentése szerint a parlament ugyanis 
gyorsított eljárással fogja megvitatni 
és elfogadni.

„A kormány elfogadta a törvény-
tervezetet, amely lehetővé teszi a 
nyugdíjkorhatárt elért személyek 
számára, hogy folytassák tevékeny-
ségüket. A jogszabályjavaslat, amely 
sürgősségi eljárással megy tovább a 
parlament elé, megtiltja a fi zetés és a 
nyugdíj halmozását, és ezzel egyide-
jűleg előírja, hogy a nyugdíjkorhatár 
opcionálisan kitolható 70 éves korig” 
– jelentette be a miniszterelnök a 
kormányülés után.

A törvénytervezet így fogalmaz: 
„szem előtt tartva a költségvetési 
megszorításokat és a munkaválla-
lással  járó költségvetési kiadások 

csökkentését, a törvénytervezet ja-
vaslatot tesz a fi zetés és a nyugdíj 
halmozásáról szóló jogszabály mó-
dosítására, és megadja a lehetőséget 
a közalkalmazottnak, hogy válasz-
szanak a fi zetés és a nyugdíj között. 
Ezért a közszférában a tevékenység 
folytatása a nyugdíj folyósításának a 
felfüggesztésével jár”.

A jogszabályjavaslat szerint tehát 
a már nyugdíjas, de még a közszférá-
ban munkát vállaló személyeknek le-
hetőségük lesz 70 éves korukig aktív 
életet folytatni, ám tényleges nyug-
díjazásukig kénytelenek lesznek le-
mondani az időskori juttatásról. A 
tervezet szerint ugyanis azok, akik 
betöltötték a nyugdíjkorhatárt, de 
még szeretnének dolgozni, kérhetik, 
hogy dolgozhassanak, amíg elérik a 
70 éves kort. Azoknak, akik ezután 
érik el a törvényes nyugdíjkorhatárt, 
a munka folytatásáról szóló kérést a 
törvényes nyugdíjkorhatár betöltése 

előtt legalább 30 nappal iktatniuk 
kell. A „hosszabbítás” ugyanakkor 
nem jelenti azt, hogy 70 éves koru-
kig kötelesek dolgozni, menet köz-
ben bármikor nyugdíjba mehetnek, 
ehhez 60 nappal a nyugdíjazás idő-
pontja előtt kérvényt kell benyújta-
niuk munkáltatójukhoz.

Mint ismeretes, a Cîțu-kormány a 
nyugdíjrendszer átfogó reformjára 
készül, terveiket belefoglalták az or-
szágos helyreállítási tervbe (PNRR) 
is, amelyet a hónap elején küldtek 
el Brüsszelbe, jelenleg pedig az Eu-
rópai Bizottság jóváhagyására vár.

A dokumentum szerint a nyug-
díjkorhatár megemelése opcionális 
lesz. Emellett új indexálási rend-
szert dolgoznak ki az időskori jutta-
tás megemelésére, és módosítják az 
előrehozott nyugdíjazás feltételeit 
is. Az új nyugdíjtörvény a korábbi 
bejelentések értelmében 2023-tól 
léphet hatályba.

 » A jogszabály-
javaslat szerint 
tehát a már 
nyugdíjas, de 
még a közszférá-
ban munkát vál-
laló személyek-
nek lehetőségük 
lesz 70 éves 
korukig aktív 
életet folytatni, 
ám tényleges 
nyugdíjazásu-
kig kénytelenek 
lesznek lemon-
dani az időskori 
juttatásról.
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 » PATAKY ISTVÁN

Kedvezményben részesíti a kormány 
az állami tulajdonban lévő két 

nagy román energiaipari vállalatot. 
Virgil Popescu energiaügyi miniszter 
közölte: a Romgaz és a Nucleare-
lectrica esetében eltekintenek attól 
a másik két cég esetében alkalmazott 
lépéstől, hogy az eddigi ötven száza-
lék helyett, a tavalyi évi nyereségük 
kilencven százalékát fi zessék be az 
állami költségvetésbe. A kormány-
zati döntés nem véletlen, mindkét 
cégre óriási befektetések várnak az 
elkövetkező években.

A Romgaz állami gázvállalat még 
várja az amerikai ExxonMobil olaj-
cég válaszát a Neptun fekete-tengeri 
földgázmező ötvenszázalékos tu-
lajdonrészének megvásárlására tett 
ajánlatára. A román cég vezetői egy 
minapi sajtótájékoztatón azt mond-
ták, amennyiben az amerikai vállalat 
eladja tulajdonrészét a Romgaznak, 
a projekttel kapcsolatos költségeket 

saját forrásokból és kötvénykibo-
csátásból is fi nanszíroznák. Mint 
ismeretes, a Neptun földgázmező ki-
termelési jogát jelenleg ötven-ötven 
százalékban birtokolja az Exxon és 
az osztrák OMV. Nagy-Bege Zoltán, 
az Országos Energiaár-szabályozó 
Hatóság alelnöke nemrég kételyeit 
fogalmazta meg lapunknak a Rom-
gaz felkészültségéről. „Nincs ilyen 
jellegű tapasztalata, ahogyan az 
OMV-nek sincs. A Romgaz, de az 
OMV esetében is kulcskérdés lesz, 
hogy milyen partnerekkel fognak 
együtt dolgozni. Nincsenek meg az 
eszközeik, a gépészetük a mélytenge-
ri fúrásokhoz. Meg kell tehát találni 
az erre felkészült partnereket” – fo-
galmazott a szakember. A Romgaz és 
az ExxonMobil közötti megegyezés 
után további jogi és gazdasági felté-
telek teljesülésére van szükség a gáz-
kitermelési befektetés elkezdéséhez. 
Sajtóinformációk szerint a kormány 
az amerikaiak végleges kiszállására 
vár az új off shore törvény elfogadá-

sával. Ez utóbbi jogszabály korábbi 
módosítása miatt akadt el a projekt, 
mivel a változtatások a befektetők 
számára kedvezőtlen feltételeket tar-
talmaztak.

A másik román energetikai vállalat, 
a Nuclearelectrica úgyszintén nagy 
projektre készül. 2024-re várható dön-
tés a cég által működtetett cernavodăi 
atomerőmű 3-as és 4-es reaktorának 
építését érintő befektetésről, s még 
abban az évben megkezdődhetnek a 
munkálatok. Az első újonnan épített 
reaktor 2030-ban vagy 2031-ben lehet 
működőképes. A projekt összességé-
ben mintegy hétmilliárd euróba kerül. 
Románia az Egyesült Államok segít-
ségével tervezi bővíteni a cernavodăi 
atomerőmű egyes blokkját, illetve 
megépíteni a 3-as és a 4-es blokkot. 
Washington hétmilliárd dollár értékű 
hitelszerződést biztosít az amerikai 
Exim Bank bevonásával Romániának, 
a két reaktor az amerikai AECOM vál-
lalat irányításával, francia és kanadai 
vállalatok bevonásával épülhet meg.

Főszerepet kapnak az energetikai vállalatok

 » A kormány-
zati döntés nem 
véletlen, mindkét 
cégre óriási be-
fektetések várnak 
az elkövetkező 
években.




