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A román kormány 4,2 százalékos 
gazdasági csökkenésre számít 

idén, ami nagyobb visszaesést je-
lent a korábban közölt 3,8 száza-
lékhoz mérten. A rövidesen elfoga-
dásra kerülő költségvetés-kiigazítás 
nyomán ugyanakkor a hazai össz-
termék (GDP) 9,1 százalékára fog 
emelkedni az államháztartási hiány 
– jelentette be tegnap Florin Cîţu 
pénzügyminiszter. Jelezte: az Or-
ban-kormány asztalán van az idei 
harmadik költségvetés-kiigazítás, 
amelyet hamarosan elfogadnak. 
A tervezet sarokszámai szerint az 
államháztartási hiány az év végén 
eléri az össztermék (GDP) 9,1 száza-
lékát, ami szintén magasabb, mint 
a korábban remélt 8,6 százalék. Ez 
a hiány abszolút értékben 96 milli-
árd lejnek felel meg. Közölte, hogy a 
jövő évre 7 százalékos GDP-arányos 
defi citet terveznek.

Cîţu elmondta, az idei defi cit-
növekedést főleg a vállalatok ta-
vasztól felgyűlt adósságainak az 
átütemezése okozza a következő 12 
hónapra. A tárcavezető emlékezte-
tett, a kabinet döntése értelmében 
a cégek 2020 márciusa és októbere 
között felhalmozott adósságát új-

raosztják, és ennek következtében 
az év utolsó felében 4,2 milliárd lej 
behajtatlan maradt. „Becsléseink 
szerint a döntés értelmében ez az 
összeg nem folyik be, ám ez a pénz 
a vállalatoknál, a gazdaságban ma-
radt” – magyarázta a miniszter. A 
költségvetés bevételeit ez év végére 
mintegy 337 milliárd lejre, a GDP 
32,2 százalékára becsülik, amelyből 
298 milliárd lej, vagyis a GDP 28,4 
százaléka a gazdaságból származik, 
32 milliárd lej pedig vissza nem térí-
tendő forrásokból.

A költségvetés-kiigazítás során 
az egészségügyre, a szociális ellá-
tásra, az oktatásra és a beruházá-
sokra fordított kiadások nőnek. A 
pénzügyminiszter által bemutatott 
adatok szerint az egészség- és tár-
sadalombiztosítási alap költségve-
tését 1,1 milliárd lejjel egészítik ki, 
a helyi fejlesztések országos prog-
ramjában (PNDL) benyújtott szám-
lák törlesztésére pedig egymilliárd 
lejt utalnak át. Vissza nem térítendő 
külső fi nanszírozásból 1,1 milliárd 
lejt különítenek el a mezőgazdasági 
támogatásokra, és további 160 mil-
lió lejt az aszály sújtotta növényter-
mesztési ágazat gazdáinak kártala-

nítására. A kormány rendelkezésére 
álló tartalékalapot 1,2 milliárd lejjel 
egészítik ki. A társadalombiztosítási 
költségvetést mintegy 1,8 milliárd 
lejjel bővítik a nyugdíjak újraszámí-
tásából származó, valamint a koro-
navírus-járvány negatív hatásainak 
leküzdésére elfogadott aktív intéz-
kedésekkel (kényszerszabadság, a 
bruttó bérek 41,5 százalékának meg-
felelő állami támogatás, és a csök-
kentett munkaidő, a kurzarbeit be-
vezetése) járó kiadások fedezésére.

A miniszter szerint idén az állami 
beruházások becsült értéke 55 mil-
liárd lej, ami szerinte az elmúlt tíz 
évben beruházásra fordított legma-
gasabb összeg. Florin Cîțu emlékez-
tetett, hogy tavaly év végén még 4,2 
százalékos gazdasági növekedéssel 
számoltak 2020-ra, ezért a korona-
vírus-járvány miatt a GDP mintegy 
8 százalékponttal lesz kisebb az 
eredeti tervekhez képest. Felidézte, 
hogy a bukaresti kabinet eredetileg 
3,6 százalékos GDP-arányos defi ci-
tet tervezett, később 6,7 százalék-
ra, majd 8,6 százalékra emelték az 
egészségügyi és gazdasági védeke-
zésre fordított kiadások növekedése 
miatt.

A román kormány GDP-re vonat-
kozó mostani becslése derűlátóbb, 
mint a nemzetközi intézményeké, 
hiszen az Európai Bizottság 5,2 
százalékos román GDP-csökke-
néssel számol, míg a Nemzetközi 
Valutaalap (IMF) 4,8 százalékos 
visszaesést vetített előre. Florin 
Cîţu szerdán közölte, vélemé-
nye szerint jövőre a költségvetés 
GDP-arányos hiánya 7 százalékra 
csökken. (Krónika)

Nagyobb visszaeséssel és defi cittel számol a kormány a büdzsékiigazítás során

 » Nőnek az 
egészségügyre, 
az oktatásra és 
a beruházásokra 
fordított kiadások.

A tűzoltás jellemezte a bu-
karesti kormány pénzügyi 
politikáját a szükségállapot 
márciusi bejelentése óta eltelt 
időszakban, ami ártott az 
üzleti szférának, és elriaszthat 
potenciális beruházókat is – 
fogalmazta meg a Krónikának 
nyilatkozó adószakértő. „Ha 
Románia azt akarja, hogy 
komolyan vegyék nemzetközi 
szinten, akkor a törvényalkotás 
szintjén is kiszámíthatónak, 
következetesnek kell lennie” – 
húzta alá Debreczeni László.

 » BÍRÓ BLANKA

H uszonhét alkalommal módo-
sult Romániában az adótör-
vénykönyv, amióta begyűrűzött 

az országba a koronavírus-világjár-
vány, és március 17-étől elrendelték 
a szükségállapotot – számolta össze 
Debreczeni László adószakértő. Meg-
látása szerint a kiszámíthatatlanság, 
a bizonytalanság csökkenti a men-
tőcsomagok hatékonyságát, és elri-
asztja a külföldi befektetőket.

Mint a Krónika megkeresésére 
rámutatott, csak az elmúlt két hét-
ben négyszer változott az adótör-
vénykönyv. A március közepe óta 
kieszközölt módosítások általában 
a gazdasági mentőcsomag részét 
képezték, de a különben hasznos 
intézkedések szépséghibája, hogy 
nem voltak kiszámíthatóak, rész-
letezte Debreczeni László.

Kiemelte: például valós segít-
ség a jelenlegi helyzetben, hogy 

az adóbefizetési kötelezettséget 
december 25-éig felfüggesztette 
a kormány, tehát nem számolnak 
késedelmi és büntetőkamatot a be 
nem fizetett adó után, ugyanakkor 
december 25. után lehetőség van 
arra, hogy a felhalmozott adótar-
tozást egyszerűsített módszerrel a 
vállalkozók átütemezzék, feloszt-
va egy év alatt fizessék vissza úgy, 
hogy az állam nem kér erre  garan-
ciát, és kedvező, napi 0,01 száza-
lékos kamatot számol, ami évi 3,35 
százalékos kamat. „Ez egy jó hitel-
konstrukciónak számít. A csomag 
vagány, hiszen ha az adót nem fi-
zeti be a vállalkozó, a pénzt arra 
használhatja, amire épp szüksége 
van” – húzta alá az adószakértő.

A csomag szépséghibája viszont 
meglátása szerint, hogy a lehetősé-
get az első jogszabály megjelenése 
után még háromszor hosszabbítot-
ták meg, és mindig az utolsó pilla-
natban. Amikor június 25-én lejárt a 
határidő, a hosszabbítás június 25-
én este jelent meg a Hivatalos Köz-
lönyben, de még az a megnyugtató 
üzenet sem hangzott el, hogy bizto-
san meghosszabbítják ezt a lehető-
séget, a vállalkozók ne aggodalmas-
kodjanak, idézte fel az adószakértő.

„Egy vállalkozónak az jelent ha-
tékony támogatást, ha kiszámolja, 
mennyi adót kell fi zetnie a bérek 
után, milyen értékben kell különbö-
ző illetékeket, jövedelemadót, áfát 
fi zetnie, és amennyiben ezt decem-

MÁRCIUS ÓTA HUSZONHÉTSZER VÁLTOZOTT AZ ADÓTÖRVÉNYKÖNYV, CSAK AZ ELMÚLT KÉT HÉTBEN NÉGY MÓDOSÍTÁST ESZKÖZÖLTEK 

Bizalmatlanságot szül a kiszámíthatatlanság

Nehezített pálya. A kormány folyamatos habozása tovább rontotta a gazdaság esélyeit
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berig nem teszi meg, mekkora ke-
retösszeget jelent számára, mit tud 
ebből megvalósítani, majd azt is ki-
számolja, miként tudja ezt tizenkét 
hónap alatt kedvezményes kamat-
tal törleszteni. Viszont Romániá-
ban nem adták meg a lehetőséget 
a tervezésre, csak negyedévről ne-
gyedévre oltották a tüzet – illuszt-
rálta az elmúlt időszak bizonyta-
lanságát Debreczeni László.

Hozzáfűzte: márciusban még 
bizonytalan, kaotikus volt a hely-
zet, ám  igazi nyertesek akkor 
lettek volna, ha ilyen helyzetben 
is mer a kormány nagy léptékben 
előre gondolni. „Mellbevágó volt, 
hogy márciusban, amikor minden 
tevékenység kezdett leállni, a ma-
gyar kormány nemcsak arra kere-
sett megoldást, hogy mi történik 
a leállt cégekkel, hanem rögtön 
arra is, hogy miként indítják újra 
ezeket. Közben Romániában csak 
tűzoltás, foltozás történt” – vont 
párhuzamot az adótanácsadó.

Arra is kitért, hogy a kiszámít-
hatatlanságnak hosszú távú kö-
vetkezményei is vannak, hiszen 
elriasztja a külföldi befektetőket. 
„Ha a befektető kikér egy ország-
jelentést, megnézi a statisztiká-
kat, és meglátja, hogy egy évben 
hányszor módosult az adótör-
vénykönyv, emeli a kalapját, és 
odébbáll. Ha egy üzletember nem 
tud előre tervezni, kiszámítani, 
hogy mi vár rá, nem fog befek-
tetni abban az országban. Ha Ro-
mánia azt akarja, hogy komolyan 
vegyék nemzetközi szinten, akkor 
a törvénykezés szintjén is kiszá-
míthatónak, következetesnek kell 
lennie” – összegezte Debreczeni 
László.

 » Romániában 
nem adták meg 
a lehetőséget 
a tervezésre, 
negyedévről 
negyedévre 
oltották a tüzet 
– illusztrálta az 
elmúlt időszak 
bizonytalanságát 
a szakértő.

 

Jó és rossz hírekkel egyaránt szolgált Florin Cîţu  




