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A MINISZTER A PSD-KORMÁNNYAL „TAKARÓZIK”, A SZAKÉRTŐ SZERINT VÉSZTARTALÉKKAL IS SZÁMOLNAK

Több hitelt igényel Románia, mint a válság idején
Románia több hitelt vesz fel az idei 
év folyamán, mint a gazdasági 
válság idején – kongatták meg a 
vészharangot a napokban gazdasági 
és pénzügyi elemzők, valamint az 
ellenzékbe szorult Szociáldemokra-
ta Párt (PSD) honatyái. Florin Cîţu 
pénzügyminiszter azzal magyarázza 
a 87 milliárd lejes kölcsön szükséges-
ségét, hogy törleszteni kell az előző 
kormányok által felvett hiteleket, 
amelyek összege összesen meghalad-
ja a 40 milliárdot.

 » BÁLINT ESZTER, BÍRÓ BLANKA

T ovábbra is zajlik az egymásra mutoga-
tás a Nemzeti Liberális Párt (PNL) és 
a Szociáldemokrata Párt (PSD) politi-

kusai között az ország gazdasági helyzetét 
és kilátásait illetően, jelenleg egyebek mel-
lett arról folyik a szópárbaj, hogy Románia 
több hitelt vesz fel az idei év folyamán, 
mint a gazdasági válság idején. A PSD meg-
álljt kiált, a liberálisok viszont váltig állít-
ják, hogy az elődeik által hátrahagyott ál-
lapotok miatt kénytelenek ekkora összegű 
kölcsönt felvenni.

Cîţu: nincs itt semmi titok
Florin Cîţu pénzügyminiszter a Digi 24 hír-
televízió hétfő esti műsorában azzal ma-
gyarázta a 87 milliárd lejes (mintegy 17–18 

milliárd eurós) kölcsön szükségességét, 
hogy a költségvetési hiány 3,6 százalék 
alatt tartása mellett többek között törlesz-
teni kell az előző kormányok által felvett hi-
teleket, amelyek összege meghaladja a 40 
milliárdot. Amikor a műsorvezető emlékez-
tette arra, hogy Daniel Zamfi r PSD-s hon-
atya szerint a 87 milliárd mégiscsak túlzás, 
és a liberálisoknak le kellene állniuk, Cîţu 
leszögezte: „nem is értem, hiszen ismer-
tettük a költségvetési hiányt, a defi citet 
– amelyet a parlament elfogadott – pedig 
fi nanszírozni kell valahonnan”. „Nincs itt 
semmi titok” – vallja a pénzügyminiszter.

A hiányt okozó kiadások közül példa-
ként említette, hogy meghaladja a havi 
10 milliárd lejt a nyugdíjakra és szociális 
segélyekre fordítandó összeg, a közszféra 
fi zetései további 9 milliárd lej körüli össze-
get emésztenek fel, gyógyszerekre, eszkö-
zökre, szolgáltatásokra is kell havi 4 milli-
árd lej. „Ez néhány fejezet, amit havonta 
fi zetünk. A költségvetési bevételek nem 
jönnek havonta” – fogalmazta meg Cîţu. 
Kiemelte egyúttal: Románia napról nap-
ra olcsóbban, vagyis alacsonyabb kamat 
mellett jut hitelhez, mivel a „befektetők 
bíznak az országban”.

Annak kapcsán, hogy ez a 87 milliárd 
lejesre tervezett hitel mégiscsak mesz-
sze meghaladja a Romániába 2008-ban 
begyűrűzött gazdasági válság után az 
Európai Bizottságtól és a Nemzetközi Va-
lutaalaptól (IMF) kapott 12,5 milliárd eu-
rós gyorshitelt, a pénzügyminiszter úgy 
vélekedett, „ez ma már más gazdaság”. Is-
mételten emlékeztetett ugyanakkor, hogy 

az előző kormány nagyon sok adósságot 
halmozott fel, ezért jutott az ország abba 
a helyzetbe, hogy hitelre szorul, hogy ne 
szabaduljon el még jobban a maastrichti 
szerződésben rögzített 3 százalékos küszö-
böt így is meghaladó hiány.

Vésztartalék, vagy kell az egész?
A liberális kormány valószínűleg nehezen 
tartja megvalósíthatónak a költségvetés sa-
rokszámait, ezért amikor hitelt szerződtek 
le, beterveztek egy vésztartalékot – értékel-
te a helyzetet a Krónika megkeresésére Krá-
lik Lóránd egyetemi adjunktus, a Partiumi 
Keresztény Egyetem (PKE) gazdaságtudo-
mányi tanszékének oktatója. Felidézte: a 
87 milliárd lejes kölcsönről parlamenti vita 
zajlik, fi rtatják, h ogy az sok vagy kevés, 
ám a  számítások azt mutatják, hogy Flo-
rin Cîţu pénzügyminiszter meghagyott egy 
vésztartalékot, hiszen ez az összeg a beter-
vezettnél valamivel nagyobb költségvetési 
hiány fi nanszírozását  teszi lehetővé. Ez pe-
dig azt is mutatja, nem biztos, hogy tartani 
tudják az idei költségvetésben a hiánycélt. 
Králik Lóránd ugyanakkor felhívta a fi gyel-
met, hogy a  pénzügyminiszter kijelentette, 
ha nem lesz rá szükség, nem fogják a teljes 

összeget igénybe venni, hiszen ez az összeg 
gyakorlatilag egy virtuális fi nanszírozási 
keret. A szakember a pénzügyminisztérium 
adataiból kiindulva rámutatott, Romániá-
nak idén egy 40 milliárd lejes hitele jár le, 
szükség van ennek a újrafi nanszírozására, 
tehát újabb hitelt kell felvenni, hogy abból 
törlesszék az előzőt. Másrészt az elmúlt év 
utolsó részében az ország 41 milliárd lej hi-
telt vett fel, hogy fi nanszírozza a 4,6 száza-
lékos költségvetési defi citet. „Ha ezeket az 
összegeket összeadjuk, már a majdnem a 
87 milliárd lejnél tartunk. Ez a GDP 8 szá-
zaléka körül van, de nem azt jelenti, hogy 
ennyivel nő Románia közadóssága, hanem 
csak a felével, tehát mintegy 4 százalékkal” 
– ecsetelte a szakértő.

Meglátása szerint amúgy elkerülhetetlen 
az, hogy az ország eladósodottsági szintje 
emelkedjék, a jelenlegi 35–38 százalékhoz 
hozzáadódik a többletadósság, így az év 
végére megközelíti a 40 százalékot. Mint 
a szakember emlékeztetett, ez viszont az-
zal jár, hogy minél több hitelt vesz fel Ro-
mánia, annál drágábban jut hozzá, mert 
ahogy nő az eladósodottság, emelkednek a 
kamatok, amikor állami kötvénykibocsátás 
van, azt beárazzák a befektetők a kamatok-
ba. „Jelenleg ez még viszonylag kedvező 
körülmények között zajlik, a hosszú távú 
fi nanszírozási költség csökkent, de ez év 
közben még növekedhet” – hívta fel a fi -
gyelmünket Králik Lóránd, megjegyezve: 
mindezt a költségvetés mindenkori hely-
zete, az ország és a gazdasági növekedésre 
vonatkozó kilátások mellett a világgazda-
sági tendenciák is befolyásolják.

 » A szakember emlékeztetett, 
minél több hitelt vesz fel Romá-
nia, annál drágábban jut hozzá, 
mert ahogy nő az eladósodott-
ság, emelkednek a kamatok, 
amikor állami kötvénykibocsá-
tás van, azt beárazzák a befek-
tetők a kamatokba.

Adóköteles lehet 
az IT-szektor?

Az egyenlő bánásmód elve mentén a 
Nemzeti Liberális Párt (PNL) kezdemé-

nyezheti az IT-szektor adómentességének 
a megszüntetését, de erre semmiképp nem 
idén kerül sor Florin Cîţu pénzügyminiszter 
ígérete szerint. A tárcavezető a Digi 24 hír-
televízió hétfő esti műsorában leszögezte, a 
2020-as év folyamán nem tervezik az adótör-
vénykönyv módosítását. Mint hangsúlyozta: 
a kiszámíthatóság és átláthatóság biztosí-
tásáról ígéretet tett az üzleti szféra képvise-
lőinek, és ezt párttársainak a tudomására 
hozta. „Elvként egyetértek az elnökkel és a 
kormányfővel, abból indulunk ki, hogy min-
denkivel egyformán kell bánni, de idén nem 
eszközölünk ki adóügyi módosításokat” – 
fogalmazott a pénzügyminiszter, aki amúgy 
„ideiglenes” megoldásként utalt az IT-szektor 
adómentességére, amelynek célja az ágazat 
serkentése volt. „2020 után a PNL előáll egy 
adópolitikával, meglátjuk majd akkor, hogy 
melyek a prioritások, hogyan képzeljük el 
Romániát a jövőben, de a cél a költségvetési 
egyensúly biztosítása középtávon, másként 
nem hitelesek a reformok” – szögezte le Cîţu. 
Kijelentései annak apropóján hangzottak el, 
hogy Ludovic Orban miniszterelnök a minap 
úgy nyilatkozott, támogatja az IT-ágazat 
alkalmazottainak biztosított adómentesség 
megszüntetését. „A polgárok és a cégek kö-
zötti egyenlő adóügyi bánásmód kormány-
zásunk egyik prioritása” – mondta. Megszó-
lalt Klaus Johannis államfő, aki hétfőn úgy 
vélekedett, az egyenlő adózás elve „alapjá-
ban véve helyes”, azonban fi gyelembe kell 
venni azt is, hogy az IT-szektor a serkentő 
intézkedésnek köszönhetően tíz év alatt „je-
lentéktelen szintről” úgy felfejlődött, hogy 
„jelenleg a GDP 6 százalékát adja”. (B. E.)

 » BÁLINT ESZTER

A 2019-es évi állami költségvetési hiánya 
elérte a bruttó hazai termék (GDP) 4,6 

százalékát, ami 0,2 százalékponttal meg-
haladja a novemberi büdzsékiigazításkor 
becsült 4,4 százalékot – jelentette be teg-
nap Florin Cîțu pénzügyminiszter. „Kicsi-
vel több, mint amit a novemberi kiigazítás-
kor becsültünk, és megvan az is, honnan 
származik a különbség. Voltak évek alatt 
felgyűlt számlák, amelyeket ki kellett fi -
zetni” – fejtette ki a pénzügyi tárca veze-
tője. Mint rámutatott, a 0,2 százalékpontos 
növekedés egyebek mellett annak tudható 
be, hogy az államkasszából 0,91 milliárd 
lejt kellett az év végén kifi zetni a nagyvá-
radi Micula fi véreknek kárpótlásképpen, 
továbbá 1,3 lej ki nem fizetett osztalék 
volt az állami vállalatoknál. „Két dolog, 
amit nem tudtunk előrejelezni, és nem 
tudtunk elkerülni” – magyarázta Flo-
rin Cîțu. Azzal vádolta meg egyúttal az 
előző kormányt, hogy tavaly év elején 
túlméretezte a bevételeket azért, hogy 
mesterségesen 3 százalék alatt tartsa 
az államháztartási hiányt, év közben 
pedig a beruházásoktól elvett pénzfor-
rásokat, amiből a megnövekedett szo-
ciális kiadásokat fedezte. A tárcavezető 
szerint ugyanakkor a román gazdaságra 
nem leselkedik veszély, hiszen az idei 
büdzsé már kiegyensúlyozottabb, több 
pénzt fordítanak beruházásokra, így a 
gazdasági növekedés egyik fő hajtóereje 
nem a belföldi fogyasztás lesz, hanem a 
beruházások. Cîțu szerint a befektetők 
bíznak a román gazdaságban, ezt igazol-
ják a nemzetközi pénzpiacokon előnyös 

feltételek mellett felvett hosszú lejáratú 
kölcsönök.

Mint ismeretes, az Orban-kabinet már 
kormányra lépésekor hangsúlyozta, hogy 
nem lesz tartható a szociáldemokraták 
által a 2019-es évi állami költségvetés 
kidolgozásakor kitűzött és a maastrichti
kritériumoknak is megfelelő 2,76 szá-
zalékos hiánycél. Ez a 4,6 százalékos 
deficit viszont az elmúlt kilenc évben 
a legnagyobbnak számít az országban. 
Legutóbb 2010-ben, a nemzetközi gazda-
sági válság idején volt nagyobb a hiány, 
akkor GDP-arányosan elérte a 6,5 száza-

lékot. 2018-ban 2,88 százalék volt az ál-
lamháztartási hiány.

Ludovic Orbanék most azzal számolnak, 
hogy még idén sem tudják az előírások-
nak megfelelően 3 százalék alatt tartani 
a hiányt, a 2020-as büdzsé 3,6 százalékos 
államháztartási hiánnyal számol. Ugyan-
akkor a  Költségvetési Tanács a napokban 
fi gyelmeztette a kormányt, hogy ameny-
nyiben nem kezdi el már az idén a fi skális 
konszolidációt, az év végén 4,6–4,8 szá-
zalékra nőhet az államháztartás defi citje, 
majd 2021-ben 6 százalék fölé, 2022-ben 7 
százalék fölé emelkedhet.

A vártnál jóval nagyobb a költségvetési hiány

Elszámolták. A büdzsében előrejelzettnél 1,84 százalékponttal nagyobb lett a hiány
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