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Nem lehet garantálni, hogy 
Románia idén nem lépi túl a kri-
tikus 3 százalékos defi citcélt – 
fogalmazta meg Ludovic Orban 
kormányfő. Pénzügyminisztere 
szerint 21 milliárd lejes „lyuk” 
keletkezett 9 hónap után.

 » KRÓNIKA

M egalapozottnak bizonyultak 
a Románia aggasztó pénz-
ügyi-gazdasági helyzetével 

kapcsolatos félelmek, óriási lyukak-
ra bukkant az államháztartásban 
alig egy héttel a beiktatása után 
az új román kormány. Florin Cîţu 
pénzügyminiszter szerint a Viorica 
Dăncilă vezette szociáldemokrata 
(PSD) kormány 2019 első kilenc hó-
napjára 249 milliárd lejes bevétellel 
számolt, a költségvetés-végrehajtás 
azonban mindössze 228 milliárd lej. 
„Ebből az következik, hogy körülbe-
lül 21 milliárd lejes »lyuk« keletke-
zett 9 hónap után” – írta kedd esti 
Facebook-bejegyzésében a Ludovic 
Orban vezette kabinet minisztere. 
A pénzügyminiszter hangsúlyozta, 
csütörtökön sajtótájékoztatót fog tar-
tani a pénzügyminisztérium székhe-
lyén a költségvetés tárgyában. Florin 
Cîţu korábban azt nyilatkozta, hogy 
a költségvetés-végrehajtás aggasztó, 
és a defi cit tovább nő.

Orban: nem tartható a defi citcél
Ludovic Orban miniszterelnök 
ugyancsak arról beszélt a napok-
ban, hogy katasztrofális állapotokat 
örököltek a szociáldemokratáktól. 

„Miközben az előző kormány a nyug-
díjrendszer költségvetési többletéről 
beszélt, kiderült, hogy ötmilliárd 
lejes lyuk tátong a társadalombizto-
sítási büdzsén. Bár a pénzügyminisz-
térium szerint október végén a nem-
zeti össztermék 2,8 százalékának 
megfelelő volt a költségvetési hiány, 
a defi cit valójában ennél nagyobb, 
mert különböző trükkökkel érték el a 
hivatalos szintet” – állapította meg a 
kormányfő. Orban egy keddi tévéin-
terjúban egyértelművé tette: ilyen kö-
rülmények között nem tudja garan-
tálni, hogy Románia nem lépi túl a 
3 százalékos hiánycélt. A kormányfő 
példaként említette, hogy megkéstek 

az áfa-visszafi zetések 5,2 milliárd ér-
tékben. A Helyi Fejlesztési Országos 
Program (PNDL) keretében több mint 
5 milliárd lejt nem fi zettek ki, nem fi -
zették a betegszabadságokat, utóbbi 
is 2-3 milliárd lejre rúg Orban elmon-
dása szerint. „A defi cit meghaladta 
a 2,6 százalékot, tavaly 1,6 százalék 
volt. Ráadásul nagyon sok kiadás 
van, amelyeket ki kellett volna esz-
közölni a törvény értelmében, ám 
ez nem történt meg” – fogalmazott 
a kormányfő, aki szerint a PSD-kor-
mány tovább nyújtózkodott, mint 
ameddig a takaró ért. Megjegyezte 
egyúttal, amióta a PSD van, egyik 
évről a másikra görgették a kiadáso-

LUDOVIC ORBAN SZERINT TOVÁBB MÉLYÜL A DEFICIT, A KORMÁNY NEM TUDJA GARANTÁLNI A 3 SZÁZALÉKOS HIÁNYCÉL TARTÁSÁT

PSD-örökség: 21 milliárdos lyuk a büdzsén

Leolthatják a villanyt: csaknem félszáz városnak már kiürült a kasszája
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kat. Az államháztartási hiány miatt 
Mugur Isărescu, a Román Nemzeti 
Bank (BNR) elnöke is aggodalmá-
nak adott hangot, hiszen legfris-
sebb előrejelzésében az Európai 
Bizottság azt jósolja, hogy a defi cit 
2020-ban eléri a GDP 4,4, 2021-ben 
pedig a 6,1 százalékát.

Városok maradhatnak
sötétben
Ezzel egy időben az is hűen tükrözi 
a pénzügyi-költségvetési helyzetet, 
hogy jelenleg 43 romániai város 
nem képes biztosítani év végéig a 
bérek kifi zetését, a működéshez 
való költségeket. Ludovic Orban 
kormányfő a városok polgármeste-
reit tömörítő egyesület képviselő-
ivel folytatott keddi megbeszélése 
után elmondta, ezeknek a telepü-
léseknek pénzt utalnak át a költ-
ségvetés-kiigazításkor. „A városok 
egyesületének ülésén nagyon vi-
lágosan elmondták nekem, hogy 
43 városnak nincs meg az év végé-
ig szükséges pénze a büdzsében. 
Ezeknek pénzt utalunk ki a költség-
vetés-kiigazítást célzó sürgősségi 
rendelettel, azért is hívtuk össze az 
egyesületet megbeszélésre. Ennek 
a 43 városnak nincs pénze a fi ze-
tésekre, a működési költségek kifi -
zetésére, utcai közvilágítás nélkül 
maradhatnak – nyilatkozta Orban a 
România Tv-ben. A miniszterelnök 
rámutatott, a városok egyesületé-
nek képviselői azt kérték, hogy a 
helyi költségvetés megállapításánál 
minden lakosra számoljanak egy 
minimális összeget, ebből induljon 
ki a büdzsé.
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Az utóbbi években folyamatosan 
növekedett a romániai külföl-

di működőtőke-állomány (Foreign 
Direct Investment – FDI) értéke, az 
erdélyi régió FDI-állománya szintén 
gyarapodott, és országos részaránya 
is növekedett – derül ki az Erdélystat 
legfrissebb elemzéséből. Nem min-
denhol fényes azonban a helyzet: 
Partium, Észak-Erdély és Székelyföld 
FDI-állománya nagyon alacsony a 
másik három erdélyi régióhoz képest.

2018-ban különben közel 19 milliárd 
euró volt Erdély FDI-állománya, míg a 
havasalföldi és moldvai FDI-állomány 
csupán 13 milliárd euró volt. Habár a 
külföldi befektetők számára egyértel-
műen Bukarest a legvonzóbb, Romá-
nia többi régiójához képest Erdély na-
gyobb vonzerővel bír.

Hollandiából érkezik
a legtöbb tőke
2018-ban az FDI legnagyobb része Hol-
landiából származott (19,4 milliárd 
euró), ami a romániai külföldi műkö-
dő tőke állományának 23,9 százalékát 
teszi ki. A második helyen Németor-
szág áll, 2018-ban 10,3 milliárd euró 
származott innen, ami 12,7 százalékát 
képezi az FDI-állománynak. A harma-
dik a sorban Ausztria 9,9 milliárd eu-

róval (12,2%). A külföldi működő tőke 
leginkább az iparban, azon belül is a 
feldolgozóiparban hasznosul. További 
fontos szektorok, ahol jelentős értékű 
külföldi tőke hasznosult az elmúlt 12 
évben: a kereskedelem, az építőipar és 
a pénzügyi, biztosítási szolgáltatások.

A külföldi működő tőkével rendel-
kező romániai vállalatok üzleti forgal-
ma folyamatosan növekedett az utób-
bi években, 2018-ban meghaladta a 
165 milliárd eurót. A külföldi válla-
latok Romániában való jelenlétének 
fontosságát mutatja az a tény, hogy az 
országban megvalósított összes üzleti 
forgalom közel felét teszik ki. Az FDI-t 
birtokló vállalatok alkalmazottainak 
száma szintén növekedett az utóbbi 
években, 2018-ban meghaladta az 1,3 
millió főt, ami az ország összes alkal-
mazottjának megközelítőleg egyne-
gyedét jelenti.

Nagy eltérések
az erdélyi régiók között
Erdély régiói közül a Bánság és Dél-Er-
dély rendelkezik a legnagyobb FDI-ál-
lománnyal. Bánságon belül Temes és 
Arad megyében kiemelkedően magas 
az FDI-állomány. Az Erdélystat elem-
zéséből kiderül, hogy ez Temes megyé-
ben például olyan nemzetközi szinten 
is jelentős vállalatoknak köszönhető, 
mint a német érdekeltségű Hella (au-

tóvilágítás) és Continental (autóab-
roncsok), valamint az észak-amerikai 
érdekeltségű Aptiv Technology (autó-
alkatrészek) és TRW (fékrendszerek) 
vállalatok. Arad megyében szintén 
több autóiparhoz köthető vállalat van 
jelen: az amerikai érdekeltségű Takata 
Romania Kft . (légzsákok), a német tu-
lajdonú Webasto (autóhűtési és -fűtési 
rendszerek), illetve a japán Yazaki au-
tóalkatrész-gyártó.

A dél-erdélyi régióban Brassó me-
gye rendelkezik jelentős vonzerővel 
az FDI-t illetően. Brassó megye legna-
gyobb vállalata a svéd tulajdonú Au-
toliv, amely biztonsági öveket, légzsá-
kokat és kormánykereket gyárt. Fehér 
megyében szintén magas az FDI érté-
ke, hiszen itt tevékenykedik Erdély leg-
nagyobb vállalata, a Mercedes-Benz 
tulajdonában álló Star Assembly (au-
tomataváltók).

Közép-Erdély megyéi, Kolozs és Ma-
ros megye szintén jelentős FDI-állo-
mánnyal rendelkeznek, hiszen számos 
külföldi érdekeltségű nagyvállalat van 
jelen, mint például a Bosch.

Partium, Észak-Erdély és Székely-
föld FDI-állománya nagyon alacsony a 
másik három erdélyi régióhoz képest.

Mennyi jut egy lakosra?
Annak érdekében, hogy az eltérő mé-
retű erdélyi régiók könnyebben össze-

vethetők legyenek, az Erdélystat elem-
zői az egy lakosra eső FDI-állomány 
mutatóval számolnak. Az országos 
átlag 4092 euró/lakos, de ez magá-
ban foglalja Bukarest FDI-értékét is, 
ami hatalmas volument képvisel, és 
torzítja a regionális összehasonlítást. 
Ha a fővárost kivesszük az országos 
átlagból, akkor azt láthatjuk, hogy az 
egy főre eső FDI-állomány alig 1000 
euró. Ennél az erdélyi átlag lényegesen 
magasabb (1945 euró). Erdély megyéit 
megvizsgálva Temes megye kiemelke-
dően magas FDI/lakos mutatóval ren-
delkezik, itt egy lakosra 6214 euró FDI 
jut. Az ellenpólust Hargita megye kép-
viseli, itt csupán 365 euró FDI jut egy 
rezidens lakosra.

Erdély vonzza a befektetőket, de nem minden régió pénzmágnes
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Mi az FDI?

A külföldi működőtőke-befektetés (Foreign Direct Invest-
ment – FDI) olyan nemzetközi befektetést jelöl, amely-
nek során egy adott országban elhelyezkedő vállalat 
vagy személy egy másik országban hajt végre beruhá-
zást, akár egy létező vállalatban való tulajdonrészese-
dés megszerzésével, akár új vállalat létrehozásával. Az 
FDI másik fontos jellemzője, hogy számottevő (legalább 
10 százalékos) részesedés megszerzésére vonatkozik, 
azaz a külföldi befektető nemcsak tulajdonrészt szerez, 
hanem ellenőrzési, befolyásolási és menedzsmentjogot 
is gyakorol az adott vállalat fölött.




