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A kormány tegnap elfogadta a büdzsét – a parlament kezében van a 2018-as állami költségvetés sorsa

Teljes a bizonytalanság a munkaerőpiacon

Már csak a parlament két 
házának kell rábólinta-
nia a 2018-as évi állami 

és társadalombiztosítási költség-
vetésre, miután tegnapi ülésén 
a kormány elfogadta azt. Mihai 
Tudose miniszterelnök a kor-
mányülés első, sajtónyilvános 
részében úgy vélekedett, hogy „a 
jajveszékelők kórusának bírála-
tai ellenére egy jó költségvetés-
tervezetet fogad el az általa veze-
tett kabinet, amelyben a sarok-
számok egyáltalán nem optimis-
ták”, sőt szerinte „talán inkább 
pesszimisták”.

„Alig 5,5 százalékos gazdasá-
gi növekedést helyez kilátásba 
olyan körülmények között, hogy 
mindenki nagyobb GDP-bővülés-
re számít. A 2017-esnél 30,9 milli-
árd lejjel nagyobb bevételt vár, és 
ez az első alkalom, hogy Romá-
nia bruttó hazai terméke megha-
ladja a 200 milliárd eurót. A prio-
ritásokat illetően következetesek 
vagyunk: egészségügy, oktatás, 
infrastruktúra. Az egészségügy-
nél 17 százalékos, az oktatásnál  
16 százalékos, míg az infra-
struktúra esetében 42 száza-
lékos a növekedés 2017-hez vi-
szonyítva” – hangsúlyozta a kor-
mányfő. Kitért arra is, hogy a me-
zőgazdaságra 23,6 százalékkal 
többet irányoztak elő, mint idén-
re – az ágazatot a gazdaság egyik 
fő felhajtóerejének nevezte.

Bejelentette továbbá, hogy 
2018-ban 28,4 milliárd lejt kelle-
ne a költségvetés szerint lehívni 
az európai uniós forrásokból. Ez 
szerinte realista célkitűzés, amit 
túl is fog szárnyalni Románia, hi-
szen „jövőre érnek be a megkez-
dett projektek”.

„Lesz forrás a bér- 
és nyugdíjemelésekre”

A főbb sarokszámokat Ionuț Mișa 
pénzügyminiszter ismertette. 
„A jövő évi állami költségvetés 5,5 
százalékos gazdasági növeke-
déssel, 4,55 lej/eurós árfolyam-
mal, illetve 2614 lejes nettó átlag-

bérrel számol. A költségvetéshi-
ány (cash) a GDP 2,97 százalékát 
teszi majd ki, míg az ESA-hiány 
2,96 százalék lesz, ami belefér 
a maastrichti szerződésben rög-
zített 3 százalékos deficitcélba. 
A költségvetés tervezete tartal-
mazza az egységes bérezési tör-
vényben rögzített fizetésemelési 
menetrendhez, valamint a nyug-
díjpont értékének 10 százalé-
kos emeléséhez szükséges anya-
gi erőforrásokat” – emelte ki a 
pénzügyi tárca vezetője.

Kifejtette, a büdzsé várha-
tó bevételei 287,5 milliárd lejt 
tesznek majd ki, ami a GDP 
31,7 százalékát jelenti. A legna-
gyobb, 10,1 százalékos tételt a 
járulékok fogják jelenteni, majd 
6,8 százalékkal az áfa, 3,3 szá-
zalékkal a jövedéki adók és 2,3 
százalékkal a fizetések és jö-
vedelmek utáni adók következ-

nek. A költségvetés kiadása-
it eközben 314,5 milliárd lejre 
becsüli a kormány, ami a GDP 
34,6 százalékát jelenti. Ebből a 
nyugdíjak és más, nyugdíjasok-
nak nyújtott juttatások 98,6 mil-
liárd lejt tesznek ki, ami a GDP 
10,9 százaléka. A pénzügymi-
niszter szerint a személyzet-
tel járó költségek 2018-ban 81,6 
milliárd lejre rúgnak majd, ami 
11,6 milliárd lejjel haladja meg 
a 2017-es szintet, és a GDP 88,9 
százalékát jelenti.

Beruházásra eközben 38,5 
milliárd lejt, avagy a bruttó ha-
zai termék 4,2 százalékát szánja 
a Tudose-kabinet, ami 11,5 milli-
árd lejjel több mint amennyit az 
idén erre a célra előirányoztak.

Az állami, illetve a társada-
lombiztosítási költségvetés ter-
vezetét ezt követően a parlament 
elé továbbítják elfogadásra.

Nem akarnak bért emelni 
a munkáltatók

Miután már néhány napja tud-
ni lehetett, hogy a kormány szer-
dán napirendre tűzi a büdzsé ter-
vezetét, a parlamenten pedig még 
nem ment át a költségvetés alap-
ját jelentő, az adótörvényköny-
vet módosító, 2017/79-es sürgős-
ségi kormányrendelet, az Alfa 
Kartell tegnap a parlamenthez, 
illetve a két házelnökhöz, Liviu 
Dragneához és Călin Popescu- 
Tăriceanuhoz intézett nyílt levél-
ben próbálta megsürgetni a dön-
téshozókat. „Sok jelzés érkezett 
hozzánk, amelyek szerint a mun-
káltatók számottevő része eluta-
sítja az alkalmazottak bruttó fi-
zetésének a megemelését, és ide-
iglenes megoldást keres a bérek-
nek a jelenlegi szinten tartására, 
ameddig stabilizálódik a jogsza-
bályi környezet, vagyis törvény-
erőre lép a sürgősségi kormány-
rendelet” – áll a Bogdan Hossu 
szakszervezeti elnök által alá-
írt levélben. Mint ismert, a mun-
káltatóknak azért kellene emel-
niük a bruttó fizetéseket, mi-
vel a társadalombiztosítási hoz-
zájárulás kifizetését a kormány 
2018-tól átruházza az alkalma-
zottakra. A szakszervezeti köz-
lemény szerint különben a brut-
tó fizetés megemelését elutasí-
tók között olyan állami vállalato-
kat is találunk, amelyek a pénz-
ügyminisztérium alárendeltsé-
gében működnek, mint például a 
Román Lottótársaság.

Nagyon aggódnak 
az alkalmazottak is

A munkavállalókat is aggoda-
lommal tölti el a jogszabályi kör-
nyezet változása miatt kiala-
kult bizonytalanság. Mint egy, az 
Undelucrăm.ro állásközvetítő ál-
tal végzett, tegnap nyilvánosság-
ra hozott felmérésből is kiderül, 
az alkalmazottak 70 százaléka 
tart attól, hogy a tb-járulék ter-
hének az alkalmazottra történő 
áthárítása nyomán csökken a fi-
zetése.

A közvélemény-kutatás sze-
rint amúgy sem jellemzi túl-

zott optimizmus a romániai al-
kalmazottakat: a munkaválla-
lók 61 százaléka semmiféle fi-
zetésemelésre nem számít az 
elkövetkező hat hónapban, a 
megkérdezettek 52,8 százalé-
ka pedig úgy vélekedett, hogy 
az alacsony fizetések mellett a 
bónuszaik is kisebbek lesznek, 
mint előző évben.

Sokan vélik ugyanakkor úgy, 
hogy fokozatosan romlanak a 
munkakörülményeik, 64 száza-
lék mondta azt, hogy az elmúlt 
hat hónapban megnőtt a rájuk 
nehezedő munka volumene, mi-
közben 51 százalék szerint a cég 
vagy kollégáik támogatása nem 
változott.

És a nagyobb munkamennyi-
ség mellett is 41,6 százalék sze-
rint a munkafolyamat vagy a ha-
tékonyság ugyanaz maradt, 41,8 
százalék szerint pedig egyene-
sen romlott. Ez pedig nagyobb 
stresszt eredményez, amit az 
alkalmazottak 64,5 százaléka 
megérez. Annak ellenére, hogy a 
megkérdezettek 56,7 százaléka 
úgy érzi, fejlődött szakmailag az 
elmúlt évben, csak 18,7 százalék 
gondolja úgy, hogy jelenlegi mun-
kahelyén még előreléphet a hie-
rarchiában. Ugyanakkor az al-
kalmazottak 40,3 százaléka nem 
hisz már annak a cégnek a jövő-
jében, amelynél dolgozik.

A felmérés során megkérde-
zettek 60 százaléka mondta kü-
lönben azt, hogy a 2018-as év fo-
lyamán munkahelyet szeret-
ne váltani, közülük 61,68 száza-
lék pedig kész ennek érdekében 
továbbképzésen is részt venni, 
40,9 százalék még egy másik vá-
rosba is elköltözne. Különben a 
megkérdetettek 44,8 százaléka 
vélekedett úgy, hogy kevesebb 
álláslehetőség közül választhat-
nak most, mint hat hónappal ez-
előtt. Változást jelent az is, hogy 
míg 2016 végén az alkalmazot-
tak már tervezték a 2017-es nya-
ralást, most már 55,3 százalé-
kuk nem mer erre gondolni, sőt 
arra számít, hogy kevesebb ki-
kapcsolódást tud megengedni 
magának jövőre.

 
BÁLINT ESZTER

A munkáltatók és a munkavállalók is türelmetlenül várják, hogy mi lesz a be-

jelentett adópolitikai módosítások vége. A parlament kezében a döntés.

Eladó az eladósodott Clujana cipőgyár
Eladásra kínálja a Clujana cipő-
gyár (az egykori Dermata bőr-
gyár utódja) részvényeit az Or-
szágos Adóhatóság (ANAF) a 
vállalat által felhalmozott adós-
ság megtérítése érdekében – az 
üzem és a tulajdonos Kolozs me-
gyei önkormányzat vezetése sze-
rint azonban más módja is len-
ne a kialakult helyzet rendezé-
sének.

Florin Gliga, a Clujana igaz-
gatója a Ziua de Cluj portálnak 
úgy nyilatkozott: az ANAF és a 
pénzügyminisztérium a zömé-
ben 2014 előtt keletkezett adóssá-
got próbálja behajtani. Mint rész-
letezte, az elmúlt két évben, bár 
sikerült egyensúlyt teremteniük 
a gyár gazdálkodásában, 2017-
ben a megnövekedő munkaerő-
költségek és az ANAF-nak fize-
tendő részletek növekedése is 
nehéz helyzetbe hozta őket anya-
gilag. A gyárigazgató leszögez-

te: minden törvényes eszközt be-
vetnek azért, hogy megtartsák a 
Clujana részvényeit. „Nem tart-
juk normálisnak, hogy 30 millió 
lej értékben adjunk el részvénye-
ket, amikor a tartozás mértéke 
csak harmada ennek az összeg-
nek” – magyarázta. A gyárnak az 
állammal szemben felhalmozott 
adóssága ugyanis jelenleg mint-
egy 13 millió lejre rúg. A Clujana 
2015-ben még 3,2 millió lej vesz-
teséget termelt, 2016-ban ugyan-
akkor 213 ezer lej nyereséggel 
zárt. A vállalat mintegy 300 mun-
kavállalót foglalkoztat.

Alin Tișe, a Kolozs megyei 
közgyűlés elnöke a gyárigazga-
tóhoz hasonlóan úgy véli, olyan 
megoldást kell keresni, hogy a 
vállalat ki tudja fizetni a tarto-
zásait, és tovább tudjon üzemel-
ni. Az elöljáró azt tervezi, hogy 
a cipőgyárat a Tetarom ipari 
parkba költöztetik, és ott újra-
szervezik a termelést. A tervek 
szerint a gyár jelenlegi épületét 
birtokba venné a Kolozs megyei 
önkormányzat, úgy, hogy ezál-
tal az üzem ki tudja fizetni az 
adósságait.

A Clujana ugyanis jelenleg egy 
10 ezer négyzetméteres telken 
fekszik, ezt pedig könnyedén ér-
tékesíteni lehet az utóbbi időben 
megélénkült kolozsvári ingatlan-
piacon. A Profit.ro gazdasági por-
tál szerint 27,8 millió lejt is meg-
ér az ingatlan.

KISS ELŐD GERGELY

Elégedett. Mihai Tudose jónak nevezte a büdzsé tervezetét
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