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H I R D E T É S

FELELŐSSÉGET VÁLLALHAT A KORMÁNY A BÜDZSÉÉRT

Új költségvetési vízió

A fogyasztás helyett a befektetésre összpontosít a PNL büdzséje

Romló kilátások

A Standard and Poor’s nemzetközi hitelminősítő stabilról negatívra 
rontotta Románia államadós-besorolásának kilátásait, ugyanak-
kor megerősítette „BBB mínusz/A-3” szintű, befektetési ajánlá-
sú besorolását. Indoklásként a megemelkedett idei és jövő évi  

államháztartási hiányt jelölték meg. Kifejtették, hogy az októberben 

megbuktatott szociáldemokrata kormány túlköltekezése miatt a je-
lenlegi liberális kormány kénytelen volt módosítani az idei és a jövő 
évi várható államháztartási hiányt. Meglátásuk szerint ugyanakkor 
a jövő évre betervezett nyugdíjemelés tovább mélyítheti a defi citet, 
a kilátásokat pedig rontja, hogy jövő évben önkormányzati és parla-
menti választások is lesznek, így attól tartanak, hogy az egyensúly 
visszaállítására irányuló intézkedések késhetnek.

Búcsú a 114-estől?

Több adót is eltöröl a kormány, 
amelyeket a 2018/114-es számú 
sürgősségi kormányrendelet írt 
elő – jelentette be Florin Cîțu 
pénzügyminiszter. Mint rámuta-
tott, ilyen például a bankadó, a 
távközlési adó, de szintén eltö-
rölik a nyugdíjrendszer második 
pillérét kezelő társaságokra rótt 
terheket is. A kormány ugyan-
akkor megszűnteti a Szuverén 
Befektetési Alapot, amely – 
mint Cîțu hangoztatta – se nem 
alkotmányos, se nem korszerű, 
se nem működik. A pénzügy-
miniszter jelezte ugyanakkor, 
marad az építőipari minimálbér, 
ahhoz nem terveznek hozzá-
nyúlni. A végső döntés a 114-es 
rendeletről a jövő heti kormány-
ülésen várható. »  Florin Cîțu pénz-

ügyminiszter leszö-
gezte: a kormány nem 
készül megemelni az 
adókat vagy illetékeket.
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 Akár parlament előtti 
felelősségvállalásra is kész 
a nemzeti liberális párti 
kormány annak érdekében, 
hogy a döntéshozók de-
cember végéig elfogadják 
a 2020-as évi állami költ-
ségvetést. A sarokszámokat 
tartalmazó tervezet szerint 
még 2021-ben sem csökken 
3 százalék alá az államház-
tartás hiánya.

 » KRÓNIKA

J övő évre a bruttó hazai ter-
mékhez (GDP) mérten 3,6 
százalékos, 2021-re 3,34 szá-

zalékos államháztartási hiány-
nyal számol a kormány – derül 
ki a költségvetési kiadások ke-
retszámairól szóló törvény ter-
vezetéből, amelyet kedd este 
hozott nyilvánosságra a pénz-
ügyminisztérium. A jogszabály-
javaslat értelmében az álla-
madósság felső határát a GDP 
45 százalékában szabták meg. 
A konszolidált állami költség-
vetés kiadásait 371,586 milliárd 
lejre tervezik, amelyből 109,754 
milliárd lejt tesznek ki a személyi 
jellegű költségek.

 A tervezetből az is kiderül, 
hogy 2020. január elsejétől a ci-
garetta specifi kus jövedéki adó-
ja az ezer szálanként 366,147 
lejről 386,377 lejre nő, ugyanak-
kor megszüntetik a megosztott 

áfafi zetés mechanizmusát. Egy 
másik intézkedés értelmében 
a közméltóságok juttatását be-
fagyasztják a 2019. decemberi 
szinten, mint ahogyan az élel-
miszerpótlék értékét is, az ér-
demjuttatás összege pedig 6240 
lej marad. Emellett betiltják a 
nyugdíj és az állami fi zetés hal-
mozását.
 Florin Cîțu pénzügyminiszter 
kedd este ugyanakkor bejelen-
tette, elkészült a 2020-as évi ál-
lami költségvetés tervezete, jövő 
héten pedig beterjesztik a parla-
ment elé. Leszögezte egyúttal: a 

kormány nem készül megemel-
ni az adókat vagy illetékeket, a 
büdzsé a jelenleg hatályos tör-
vényekre épül.

Ludovic Orban kormányfő pe-
dig tegnap délután bejelentette, 
a kabinet kész felelősséget vállal-
ni a büdzséért, amennyiben azt 
látják, fennáll a kockázat, hogy 
a döntéshozók nem fogadják el 
december 31-éig. 

„Új költségvetés-politikai vízió-
val rukkolt elő a kormány, vál-
tanának a fogyasztást ösztön-
ző közpénzügyi politikáról a 
beruházások fi nanszírozására 
összpontosító és ilyen módon 
gazdasági növekedést generáló 
közpolitikára” – értékelte a Kró-
nika megkeresésére a költségve-
tési kiadások tervezett keretszá-
mait Tánczos Barna. Az RMDSZ 
szenátora kifejtette, kérdés, hogy 
sikerül-e két-három év alatt tel-
jesen átrendezni a rendszert. 
„Ha ezt a szemléletváltást egy 
vasúti váltóhoz hasonlítjuk, ak-
kor eredményezheti azt, hogy 
zökkenőmentesen átgurul rajta 
a szerelvény, vagyis az ország 
gazdasága, de azt is, hogy kisik-
lik” – vont párhuzamot a politi-
kus. Felhívta a fi gyelmet, hogy 
a három százalékot meghaladó 
költségvetés-defi cit egy „óriási 
vörös felkiáltójel”, már szerdán 
reggel látszott, hogy a nemzet-
közi intézmények aggódva fi -
gyelik, mi történik, a Standard 
& Poor’s visszaminősítette az or-
szágot, tehát külföldön is látják 
annak a veszélyét, hogy Romá-
nia nem tudja tartani a három 
százalékos hiánycélt. Tánczos 
Barna ugyanakkor abban bízik, 

hogy a pénzügyminisztérium 
megfelelő elővigyázatossággal 
ténykedik, a 2020-as költségve-
tés nem viszi túlzásba az ország 
eladósodottságát, és nem tesz 
túl nagy kamatterhet a követke-
ző évek büdzséjére. „Bizonyos, 
hogy Románia a következő 
években is gazdasági növeke-
déssel számolhat, ám kérdés, 
hogy ez a növekedés 3-4 vagy 
5 százalékos lesz, ezeket a kü-
lönbségeket a közpolitikák 
tudják befolyásolni pozitív és 
negatív irányba is” – fogalma-
zott Tánczos. Jelezte ugyanak-
kor: a kormány meghallgatta az 
RMDSZ beruházásokra vonat-
kozó javaslatait, ezért remélik, 
hogy a jövő esztendő áttörést 
hoz az autópályák, gyorsfor-
galmi utak, terelőutak építése 
terén, megvalósulnak az egész-
ségügyben szükséges beruhá-
zások, még akkor is, ha a nyug-
díjak és a fi zetések emelése 
nagy terhet ró a költségvetésre.

„A nyugdíj- és fi zetésemelésre 
szükség van, ezt az előző kor-
mány meglépte, ezután is meg 
kell tartani” – vallja a politikus. 
Tánczos Barna kiemelte egyút-
tal: az RMDSZ is fontosnak tart-
ja, hogy még ebben az évben 
megszavazzák a jövő évi költség-
vetést.




