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A foglalkoztatást és a családo-
kat egyaránt támogató intéz-
kedéseket tartalmaz a parla-
menti bizalmi szavazásra váró 
Ciucă-kabinet kiszivárgott 
kormányprogramja. Változá-
sok várhatóak a nyugdíjrend-
szerben is.

» BÁLINT ESZTER

B ér- és nyugdíjemeléseket, a 
gyermekvállalási kedvet ser-
kentő gazdasági és pénzügyi 

intézkedéseket egyaránt tartalmaz 
a parlamenti szavazás előtt álló 
PSD–PNL–RMDSZ-koalíció kor-
mányprogramja. A tegnap a saj-
tó birtokába jutott dokumentum 
megerősíti azokat a korábban fel-
röppent információkat, amelyek 
szerint az újonnan tető alá ho-
zott kormányzat azt tervezi, hogy 
2022. január elsejétől 10 százalék-
kal emeli a nyugdíjakat, vagyis a 
nyugdíjpont értéke 1586 lej lesz. 
A minimálnyugdíj eközben a je-
lenlegi 800 lejről 1000 lejre nő (a 
költségvetésre gyakorolt hatás 800 
millió lej); az 1600 lejnél kisebb 

NYUGDÍJ- ÉS BÉREMELÉS, SZÁMOS ADÓKEDVEZMÉNY, TÁMOGATÁS SZEREPEL A PSD–PNL–RMDSZ-KOALÍCIÓ TERVEI KÖZÖTT

Családbarát kormányprogram körvonalazódik

Ígéret már van. A gyermekvállalási kedvet fokozó intézkedésekkel készül előrukkolni az alakuló bukaresti kormány

A romániai bankoknak rekordnagyságú nyereségük volt az első kilenc hónapban

» A kormány-
program egyik 
fontos módosí-
tása lehet, hogy 
a lefektetett 
rendszer szerint 
a 2550 lejes 
minimálbért leg-
több 24 hónapig 
lehet majd adni. 
Ez alatt az idő 
alatt a mun-
káltató állami 
támogatásban 
részesül annak 
érdekében, hogy 
képezze, fejlesz-
sze a minimál-
bérért dolgozó 
alkalmazottat.

nyugdíjjal rendelkezők januárban 
kapnak egy egyszeri 1200 lejes támo-
gatást a rezsiszámlák kifi zetéséhez; 
a 4000 lejesnél magasabb nyugdíjjal 
rendelkezőknek viszont 10 száza-
lékos egészségbiztosítási hozzájá-
rulást kell fi zetniük. A minimálbér 
eközben januártól 2550 lejre nő. A 
0–2 éves gyermekek esetében a gyer-
mekpénzként emlegetett pótlék 600 
lejre, a 2 évesnél nagyobbak eseté-
ben pedig 243 lejre nő. A fogyaték-
kal élő személyek 13. havi juttatást is 
fognak kapni.

Ami pedig a kötelező magánnyug-
díjat, vagyis a nyugdíjrendszer má-
sodik pillérét illeti, a hozzájárulás 
mértékét a jelenlegi 3,75 százalék-
ról 2024-ig 4,75 százalékra kívánják 
emelni.

A különleges nyugdíjak felszá-
molására nem tűztek ugyan ki ha-
táridőt, de a program alapján erre 
készülnek, hiszen a dokumentum 
értelmében az új kormánykoalíció 
a hozzájárulás függvényében akar-
ja meghatározni a nyugdíj összegét. 
Úgy fogalmaznak, az állami nyugdíj-
rendszer korszerűsítése révén meg-
szűnnek majd a méltánytalanságok, 
és kisebbek lesznek a különbségek a 
különböző nyugdíjak között. 

Bővülő jogok
és új kedvezmények
A hamarosan nagy eséllyel az ország 
élére álló Ciucă-kabinet a kiszivár-
gott kormányprogram szerint tel-
jesítményalapú prémiumrendszert 
tervez nyújtani a közalkalmazottak 
számára. A távmunkára vonatkozó 
szabályrendszer módosítása is na-
pirenden szerepel, portugál mintára 
lehetővé tennék a „lecsatlakozás” 
jogát. A munka törvénykönyvének 
módosítását a dokumentum szerint 
a szakszervezetek és a munkáltatói 
szervezetek képviselőivel egyeztetve 
kívánják tető alá hozni.

A kormányprogram egyik fontos 
módosítása lehet, hogy a lefektetett 
rendszer szerint a 2550 lejes minimál-
bért legtöbb 24 hónapig lehet majd 
adni. Ez alatt az idő alatt a munkál-
tató állami támogatásban részesül 
annak érdekében, hogy képezze, 
fejlessze a minimálbérért dolgozó al-
kalmazottat. Ugyanakkor a munkál-
tatók havi 1000 lejt leírhatnak majd 
az adójukból, amennyiben 15 és 24 
év közötti fi atalokat alkalmaznak. Ez 
az összeg mindaddig leírható marad, 
ameddig az alkalmazott el nem hagy-
ja a céget vagy be nem tölti a 25. élet-
évét. Az 55–65 év közötti személyek 

alkalmazását is motiválná az alakuló 
kormány, a tervek szerint havi 750 lejt 
tennének leírhatóvá az államkasz-
szába befi zetendő adóból. Ez az ösz-
szeg addig lenne leírható, amíg az így 
alkalmazott személy a céget erősíti, 
vagy be nem tölti a 65. életévét. Az 
összeg megsokszorozható az így al-
kalmazott személyek számával.

Serkentenék a gyermekvállalási 
kedvet
A PSD–PNL–RMDSZ-kormány ugyan-
akkor annyira családcentrikus kíván 
lenni, hogy családügyi minisztérium-
mal bővíti a kabinet struktúráját, és 
egy sor családbarát, gyermekvállalást 
serkentő intézkedést is kíván fogana-
tosítani. Ezek egy része különben is-
merős a magyarországi jogrendből.

Egyik ilyen új intézkedés szerint 
a kormányprogram hatályba lépése 
után nem kellene egészségbiztosítási 
hozzájárulást fi zetniük a legalább há-
rom gyereket nevelő családoknak. A 
lakásvásárlást egy 45 ezer euróig ter-
jedő, a lakásépítés költségeinek a 30 
százalékát fedező támogatással segí-
tenék. Szintén Magyarországról lehet 
ismerős a nagycsaládok támogatása 
hétszemélyes autó vásárlásában. A 
gyermek születésekor a rászoruló csa-
ládoknak járna továbbá egy egyszeri 
anyagi támogatás. A kismamáknak 
a munkába való visszaállását pedig 
azzal segítenék, hogy amennyiben az 
apuka sem tud/akar otthon maradni, 
akkor a gyed összegét megkaphatnák 
a nagyszülők vagy a felnőtt, munka 
nélküli testvérek is.

Az alakuló Ciucă-kabinet az aft er 
school tevékenységek kiterjesztését 
is célként tűzte ki. Emellett fi ská-
lis kedvezményeket kaphatnának 
azok a cégek, amelyek családbarát 
intézkedéseket foganatosítanak, 
például elszámolják az alkalma-
zottak bölcsődével vagy oktatással 
járó kiadásait.

Annak érdekében pedig legyen 
elég bölcsőde, folytatódna a fejlesz-
tési minisztérium által lebonyolított 
bölcsődeépítési program, de csalá-
di tanácsadó központokat, házi- és 
gyermekorvosi rendelőket is kiala-
kítanának, és a tanácsadást is meg-
szerveznék.
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» HÍRÖSSZEFOGLALÓ

A koronavírus-járvány ellenére a
romániai bankoknak rekordnagy-

ságú, 6,4 milliárd lej nyereségük volt 
az idei első kilenc hónapban, ami a 
rendszerváltozás óta a legnagyobb. 
Szakértők szerint pedig amennyiben 
a pénzintézeteknek jó negyedik ne-
gyedévük lesz, a bankrendszer nye-
resége megközelítheti a 9 milliárd 
lejt. Eddig a 2018-as év számít csúcs-
nak, amikor a bankok összesített 
profi tja megközelítette egész évben a 
7 milliárd lejt.

Tavaly az első kilenc hónapban a 
bankrendszer nyeresége 4,7 milliárd 
lej volt, és egész évben nem haladta 
meg az 5 milliárd lejt, így az idén a 

pénzintézetek már nagyobb nyeresé-
get értek el az első kilenc hónapban, 
mint tavaly egész évben. Az idei első 
kilenchavi 6,4 milliárd lej nyereség-
hez 53 százalékos arányban a három 
legnagyobb bank járult hozzá, így a 
Transilvania Bank, az osztrák Erste 
tulajdonában levő Román Kereske-
delmi Bank (BCR) és a francia Soci-
été Generale tulajdonában levő BRD 
profi tja volt a legnagyobb.

 Mint ismeretes, jelen pillanatban 
az országban 34 bank működik, ezek 
aktíváinak értéke összesen 602,7 mil-
liárd lej, a tőkemegfelelési mutató-
juk 23 százalék volt az idén az első 
kilenc hónapban. A rosszul teljesítő 
hitelek aránya 4 százalék alatt ma-
radt ebben az időszakban.

Fittyet hányt a koronavírus-járványra a román bankrendszer

» A Transil-
vania Bank, az 
osztrák Erste 
tulajdonában 
levő Román 
Kereskedelmi 
Bank (BCR) és a 
francia Société 
Generale tulajdo-
nában levő BRD 
profi tja volt a 
legnagyobb.




