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A román gazdasági növekedés 
a nyers adatok szerint 3 szá-

zalékra mérséklődött a harmadik 
negyedévben 2018 azonos idő-
szakához viszonyítva, miután a 
második negyedévben a bruttó 
hazai termék (GDP) 4,4 százalé-
kos növekedést ért el az előző év 
megegyező periódusához képest 
– derül ki az Országos Statisztikai 
Intézet (INS) csütörtökön közzé-
tett adatsorából. A naptárhatás-
tól megtisztított adatok szerint a 
GDP 3,2 százalékkal emelkedett a 
harmadik negyedévben a tavalyi 
év hasonló időszakához viszo-
nyítva, míg a második negyed-
évben a regisztrált növekedés 
4,3 százalékos volt. A gazdasági 
növekedés az előző negyedévhez 

viszonyítva is mérséklődött: 0,6 
százalékos volt a korábbi 0,8 szá-
zalékos növekedéssel szemben.

 2019 első kilenc hónapjában 
a GDP 4 százalékkal nőtt a nyers 
adatok szerint, illetve 4,1 százalék-
kal a szezonálisan kiigazított ada-
tok szerint a tavalyi év első kilenc 
hónapjához viszonyítva. Tavaly 4,2 
százalékos volt a gazdaság növeke-
dése az első kilenc hónapban 2017 
hasonló időszakához viszonyítva.

 Mint ismeretes, az Európai Bi-
zottság közelmúltban közzétett 
gazdasági előrejelzése értelmé-
ben Románia gazdasági növe-
kedésének ritmusa idén enyhén 
felgyorsul, elérve a 4,1 százalékot 
a 2018-ban jegyzett 4 százalékos 
növekedés után, de 2020-ban 
visszaesik 3,6 százalékra, 2021-
ben pedig 3,3 százalékra. 

Lassult a gazdasági növekedés

ÜGYÉSZSÉGI FELJELENTÉST FONTOLGAT ELŐDJE ELLEN AZ ÚJ PÉNZÜGYMINISZTER A KÖLTSÉGVETÉS ALAKULÁSA MIATT

Al Caponét játszott Eugen Teodorovici tárcája?
A Szociáldemokrata Párt 
tisztségviselőiből alakult 
„bűnszövetkezet” tudato-
san aláaknázta és politikai 
holdudvara szolgálatába 
állította az ország költség-
vetését – állítja Florin Cîțu 
pénzügyminiszter, aki szerint 
a PSD-kabinetben egyszerre 
két büdzsé is létezett.

 » B. E.

A l Caponéhoz hasonlította 
szociáldemokrata (PSD) 
hivatali elődjét, Eugen Teo-

dorovici-ot, és bűnszövetkezet 
létrehozásáért akar ellene felje-
lentést tenni Florin Cîțu pénzügy-
miniszter (képünkön). Csütörtöki 

sajtóértekezletén a tárcavezető 
azt állította: a szociáldemokrata 
alakulat tisztségviselőiből alakult 
„bűnszövetkezet” tudatosan alá-
aknázta és politikai holdudvara 
szolgálatába állította az ország 
költségvetését. Amelyből ket-
tő is létezett, a hírhedt chicagói 
gengszter módszere alapján, aki 
külön könyvelést vezetett az adó-
hatóság számára és egy másikat 
belső használatra. A miniszter 
szerint a költségvetés valós adatait 
az ellenzék és Románia nemzet-
közi partnerei elől is eltitkolta a 
nemrég leváltott PSD-kormány. Az 
államháztartási hiány tíz hónap 
alatt elérte a GDP 2,84 százalékát, 
és „ha nem tesznek semmit”, év 
végéig meghaladja a 4 százalékot 
– mondta.

 Az első kilenc hónapban a 
költségvetés bevétele 22 milli-

árd lejjel maradt el a tervezettől, 
amelynek a fele behajtatlan adó, 
a másik fele pedig le nem hívott 
európai támogatás. Cîțu szerint 
a PSD-nek nem is állt szándé-
kában felhasználni a Románia 
rendelkezésére bocsátott eu-
rópai alapokat, mert az állami 

beruházások visszaszorításával 
próbáltak forrásokat biztosítani 
populista intézkedéseikhez. A 
társadalombiztosítási költség-
vetésben az előirányzott 2,9 
milliárd lejes többlet helyett 
ugyanekkora hiány keletkezett, 
az egészségbiztosítási pénztár 
pedig 1,8 milliárd lejnyi táppénz 
megtérítésével tartozik a mun-
káltatóknak. Cîțu csütörtökön 
azt ígérte: az áfa-visszaigénylé-
seknél felhalmozott 4 milliárd 
lejes tartozást még idén kifi zetik. 
Szerinte az új kormány a hatá-
lyos törvény által előírt bér- és 
nyugdíjemeléseket is végrehajt-
ja, és egyelőre az adóhatóság 
bevonásával tanulmányozza, ho-
gyan lehetne mégis csökkenteni 
az államháztartási hiányt.

Válaszában Eugen Teodorovici 
előbb ironizálva kijelentette: any-

nyira Al Capone ő, mint ameny-
nyire utódja az FBI igazgatója, 
majd cáfolta, hogy létezett volna 
párhuzamos költségvetés. Fel-
szólította Cîțut, hogy mielőbb 
mutasson fel bizonyítékokat ál-
lítására, ellenkező esetben nem 
marad el a „válaszcsapás”. A 
volt pénzügyminiszter egyúttal 
péntekre vitára hívta a jelenlegi 
tárcavezetőt és Ludovic Orban 
kormányfőt „a pénzügyek valós 
állásáról”.

Mint ismeretes, az Európai 
Bizottság múlt héten fi gyelmez-
tette Romániát, hogy az állam-
háztartási hiány az idén GDP-ará-
nyosan 3,6 százalékra nőhet a 
tavalyi 3 százalék után, 2020-ban 
elérheti a 4,4 százalékot, 2021-
ben pedig a 6,1 százalékot a ter-
vezett jelentős bér- és nyugdí-
jemelések következtében.

Új trend? Lejtmenetben a román GDP bővülése
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