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MELLŐZI A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRA ÉSZREVÉTELEIT, ÉS SZINTÉN A JUTTATÁSOK FOLYÓSÍTÁSÁRA ÖSSZPONTOSÍT AZ ORBAN-KABINET

„A kormány változott, a mentalitás nem”
Alaposan elszámolta a 
román szociáldemokrata 
kormány a 2019-es évi 
állami költségvetés bevé-
teleit, de szakértők szerint 
az sincs rendjén, hogy a 
liberális kabinet is arra 
összpontosít, hogy kifizes-
sék a szociális juttatáso-
kat, illetve biztosítsa a for-
rást a rosszul gazdálkodó 
önkormányzatok számára 
működésre, fizetésekre.

 » BÍRÓ BLANKA

Bár Romániában megtörtént 
a kormányváltás, a  Nem-
zeti Liberális Párt (PNL) 

hatalomra kerülésével nem tör-
tént meg a mentalitásváltás – ér-
tékelte a Krónika megkeresésére 
az idei második költségvetés-mó-
dosítás tervezetét, valamint a 
pénzügyminisztérium hozzáál-
lását Édler András. A Kovászna 
Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara elnöke kedden délután 
részt vett a pénzügyi tárca tár-
sadalmi bizottságának ülésén, 
ahol a büdzsékiegészítés sarok-
számait ismertették.

Ugyanaz a hozzáállás
„A testület tagjai megállapítot-
ták, hogy a pénzügyminiszté-
rium továbbra sem veszi fi gye-
lembe az ajánlásainkat, kész 
tények elé állítják a civil és a vál-
lalkozói szféra képviselőit. Bár a 
bizottság valóban konzultatív 
jellegű észrevételeket fogalmaz 
meg, ezeket eddig sem vették, 

és most sem veszik fi gyelembe. 
Ha nem változik a mentalitás, 
nem lesz előrelépés, mindegy, 
hogy a szociáldemokraták vagy 
a liberálisok kormányoznak” – 
fogalmazta meg bírálatát Édler 
András.

Mint rámutatott, az idei má-
sodik költségvetés-kiigazításnál 
sem történt érdemi változás, 
továbbra is arra összpontosíta-
nak, hogy kifi zessék a szociális 
juttatásokat, illetve a rosszul 
gazdálkodó önkormányzatok-
nak a működésre, valamint fi ze-
tésekre biztosítsák a fedezetet.

A szakember állítása alátá-
masztására példákat is hozott: 
a munkaügyi minisztérium ka-

pott 3982 millió lejt, az egész-
ségügyi minisztérium 2898 
millió lejt, hogy a betegszabad-
ságok elmaradt juttatásait tör-
lesszék, a fejlesztési és közigaz-
gatási minisztérium 1763 millió 
lejt kapott. Kisebb pozitív ki-
igazítást kapott a pénzügyi, 
valamint a kereskedelmi és vál-
lalkozásügyi minisztérium. Na-
gyobb  összegeket – egy- és két-
milliárd lej – vettek el viszont 
az oktatási, a közlekedésügyi, 
a mezőgazdasági, valamint a 
belügyminisztériumtól, arra 
hivatkozva, hogy ezeket a pén-
zeket az európai uniós pályáza-
tok önrészére tették félre, ám 
az uniós pénzeket nem sikerült 

lehívni, ezért az önrészre sincs 
szükség.

Jól elszámoltak
A székelyföldi szakember ugyan-
akkor arra is ráirányította a fi -
gyelmünket, hogy a bevételek-
nél a kitűzött célszámokat nem 
tudta tartani az állam, az adókat 
nem sikerült megfelelő mérték-
ben behajtani, az alkalmazottak 
száma, és az átlagbér sem nö-
vekedett az elvárt mértékben. A 
profi tadóból több mint 800 mil-
lió lejjel kevesebb folyt be, mint 
amire számítottak, a jövede-
lemadóból 500 millióval keve-
sebb, míg az általános forgalmi 
adóból (áfa/TVA)  3444 millió 

lejjel kevesebb. Az első költség-
vetés-kiigazításnál 5,28 millió 
alkalmazottal számoltak, most 
már csak 5,16 millióval, a brut-
tó átlagbért akkor 5163 lejre be-
csülték, most 4945 lejre. A várt 
5,5 százalék helyett pedig csak 
4 százalékkal növekedett a gaz-
daság. „Ez azt jelenti, hogy a kü-
lönböző gazdaságélénkítő intéz-
kedések nem hozták meg a várt 
eredményt, vagy túlbecsülték 
ezek hatásait” – szögezte le Éd-
ler András, aki szerint aggasztó, 
hogy továbbra is a beruházások 
szenvednek hiányt azért, hogy a 
kormány a szociális kiadásokat 
fedezni tudja.

Mint a gazdasági szakértő ki-
emelte: nincs rendben, hogy a 
rosszul gazdálkodó önkormány-
zatok év végén kérik a kiegészí-
tést működésre, fi zetésekre. „A 
közszférában túl magas béreket 
határoznak meg, amire nem 
tudják kigazdálkodni a fedeze-
tet, de év végén kérik a költség-
vetés-kiegészítést. Miközben a 

magánszférában sokkal alacso-
nyabbak a bérek, a közszféra bé-
reit a vállalkozók által befi zetett 
adókból fi zetik, ám a cégek nem 
kérhetnek állami segítséget, 
adómentességet, ha nincs elég 
bevételük a fi zetésekre. Ez így 
nincs megfelelően összehangol-
va” – összegzett a kereskedelmi 
kamara elnöke.

 » RÖVIDEN

Újra csúcsközelben 
a lej árfolyama
Egy lépésre került tegnap az 
újabb történelmi mélyponttól 
a román deviza az egységes 
európai fi zetőeszközhöz 
mérten: a Román Nemzeti 
Bank (BNR) által kiadott 
referencia-árfolyam 4,7792 lej/
euró volt a keddi 4,7765-ös és 
a hétfői 4,7722-es szint után. 
Mint ismert, a hivatalos ár-
folyam legutóbb csütörtökön 
hágott történelmi csúcsra, 
akkor 4,7808 lej/euró volt a 
hivatalos kurzus. 
A szakemberek szerint 
egyértelmű, hogy a költség-
vetés-kiigazítás tervezetével 
egy időben közölt gazdasági 
mutatók okolhatók a lej 
újabb lejtmenetéért. Gyengült 
a román deviza az amerikai 
fi zetőeszközhöz képest is, 
a 4,3422 lej/dolláros szint ma-
gasabb volt a keddi 4,3356-
nál. Hasonló trend fi gyelhető 
meg a brit valutával való ösz-
szehasonlításban is, a lej-font 
sterling árfolyam 5,5735-re 
nőtt a keddi 5,5930 után.

Nem üti a széle a hosszát. A vártnál kevesebb pénz folyt be a román államkasszába
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 » Mint a gazdasági 
szakértő kiemelte: 
nincs az rendben, hogy 
a rosszul gazdálkodó 
önkormányzatok év vé-
gén kérik a kiegészítést 
működésre, fi zetésekre.




