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A 2021-ES ÁLLAMI BÜDZSÉ TERVEZETE 4,3 SZÁZALÉKOS NÖVEKEDÉSSEL ÉS 7,16 SZÁZALÉKOS HIÁNNYAL SZÁMOL

Költségvetési tervek brüsszeli támogatással
Továbbra is a szociáldemokrata 
párti (PSD) kormányzásra fogja 
Florin Cîţu miniszterelnök az ország 
jelenlegi gazdasági helyzetét, váltig 
állítja azonban, hogy az ország 
soha nem fog egy esetleges hitelért 
fordulni a Nemzetközi Valutaalap-
hoz (IMF). A kormányfő bejelentése 
szerint amúgy a brüsszeli hatóságok 
támogatják a 2021-es román költség-
vetés tervezetét.

 » KRÓNIKA

R ománia „a 2017 és 2019 között folyta-
tott katasztrofális gazdaságpolitika” 
miatt van most a jelenlegi, túlzott 

defi citet követelő helyzetben – jelentette 
ki szombaton Florin Cîţu kormányfő, rá-
mutatva, hogy az Európai Bizottság (EB) 
támogatja a kormánya által az idei évre 
javasolt, csütörtök késő este, többszöri 
halasztás után nyilvános vitára bocsá-
tott büdzsétervezetet. A miniszterelnök 
úgy fogalmazott, 2019-ben katasztrofális 
pénzügyi-költségvetési helyzetben levő 
országot vettek át, sok ki nem fi zetett 
számlával, évről évre növekvő költségek-
kel, és ez vezetett oda, hogy a pandémia 
előtt Romániának követnie kellett a túl-
zott defi cit megkövetelte eljárást, muta-
tott rá a kormányfő a Victoria-palotában 
tartott sajtótájékoztatóján.

„A 2017-től 2019-ig folytatott katasztro-
fális politikák miatt van Románia most 
ebben a helyzetben, és meg kell mutat-
nunk a beruházóknak, az Európai Bizott-
ságnak, a hitelminősítőknek, hogy felelős 
kormány vagyunk, amint arra a választási 
kampányban is ígéretet tettünk” – szö-

gezte le Cîţu, hozzátéve, hogy becslése 
szerint hamarosan gazdasági növekedést 
is elkönyvelhetünk majd. Nyomatékosí-
totta, hogy brüsszeli tartózkodása alatt 
megbeszélést folytatott az idei büdzséter-
vezetről Valdis Dombrovskis ügyvezető 
EB-alelnökkel, aki támogatta a tervezetet, 
a pénzügyi-költségvetési stratégiába fog-
lalt reformokat. A kormányfő kijelentette, 
hogy „soha nem fog egy esetleges hitelért 
fordulni” a Nemzetközi Valutaalaphoz 
(IMF). „Múlt évben sikerült a GDP 9,8 szá-
zalékát kitevő defi citet fi nanszíroznunk 
mindenféle nemzetközi intézmény nélkül. 
A nemzetközi piacon sokkal olcsóbban 
sikerült hiteleket felvennünk, mint a szo-
ciáldemokratáknak nem válság sújtotta 
időszakokban” – szögezte le kérdésre vá-
laszolva Cîţu, megígérte továbbá, hogy a 
liberális kormány folytatja, amit tavaly 
elkezdett, ugyanabban az irányban halad, 
tartja magát a tervezett reformokhoz.

Optimista sarokszámok
Az idei büdzséterv amúgy – amint az 
várható volt – 7,16 százalékos GDP-ará-
nyos államháztartási hiánnyal és 4,3 
százalékos gazdasági növekedéssel szá-
mol. Utóbbi kissé optimistának hat az 
Európai Bizottság által várt 3,8 százalék-
hoz képest. A román kormány érvelése 
szerint a gazdasági növekedés motorja a 
belföldi kereslet lesz, elsősorban a brut-
tó állóeszköz-felhalmozás növelésével, 
amelynek dinamikája magasabb lesz 
(6,5 százalék), mint a végső fogyasztásé 
(3,5 százalék). A költségvetés tervezeté-
ben megfogalmazottak szerint minden 
ágazatban a gazdasági aktivitás javulá-
sa várható, így elérhető az egészségügyi 
válság következtében 2020-ban regiszt-
rált visszaesés pótlása.

A kormány számításai szerint a bevéte-
lek 364,907 milliárd lejt, azaz a GDP 32,67 
százalékát, a kiadások pedig 444,907 
milliárd lejt, a GDP 39,84 százalékát te-
szik ki, ami 7,16 százalékos hiánycél fel-
tételez. A 2021-es állami költségvetésben 
a beruházásra fordított kiadásokat 61,429 
milliárd lejre becsülik, ami a GDP körül-
belül 5,5 százalékát teszi ki, míg 2024-ben 
ez az összeg mintegy 67,5 milliárd lej 
lesz, amelynek nagyobb részét, a GDP 2,8 
százalékának megfelelő összeget, vissza 
nem térítendő európai alapokból fedezik.

Az idei költségvetés tervezete 2,4 szá-
zalékos éves infl ációs rátával számol. A 
munkanélküliek számát 313 000-re be-
csülik, a nettó átlagbért 3323 lejre várják.

Mennyi pénz jut nyugdíjakra, 
fi zetésekre?
2021. január 13-ától az országos bruttó mi-
nimálbér 2300 lej, ez 3,1 százalékos növe-
kedést jelent 2020 decemberéhez képest. 
Az egyetemi végzettséget megkövetelő ál-

lások esetében, a felsőfokú végzettséggel 
rendelkező munkavállalók bruttó mini-
málbére – bónuszok és egyéb juttatások 
nélkül – havi 2350 lej, amennyiben lega-
lább egy éve szakmájuknak megfelelő be-
osztásban, havi átlag 169,333 munkaórás 
programmal dolgoznak.

Miután a kormány a nyugdíjpont érté-
kének a befagyasztása mellett döntött, 
2021-ben a nyugdíjak kifi zetésére szánt 
összeg 87,472 milliárd lej, azaz a bruttó 
hazai termék (GDP) 7,83 százaléka.

Az állami alkalmazottak alapfize-
tése eközben a 2020 decemberi szin-
ten marad – derül ki eközben abból a 
makrogazdasági helyzetre vonatkozó 
jelentésből, amit a 2021-es állami költ-
ségvetés tervezetéhez csatoltak. A do-
kumentum szerint azok a pótlékok, 
juttatások, prémiumok, jutalmak és a 
bérrendszer egyéb elemei, amelyek a 
törvény értelmében a bruttó havi fize-
tés részét képezik, 2021-ben legfeljebb 
a 2020 decemberében odaítélt szinten 
maradnak, amennyiben a munkaválla-
ló ugyanolyan pozíciót tölt be és azo-
nos feltételek között dolgozik. Emel-
lett az étkezési támogatás összegét is a 
2020-ra megállapított szinten tartják; 
elmaradnak a 2017/153-as számú ke-
rettörvény által biztosított prémiumok 
és üdülési támogatások; az állami al-
kalmazottak túlóráit csak megfelelő 
szabadidővel lehet kompenzálni, a 
rendőrök és katonák esetében pedig a 
korábbi évek szabályai maradnak ér-
vényben; meghosszabbítják a 2019-ben 
kiállított üdülési csekkek érvényességét 
2021 végéig, és idén nem bocsátanak ki 
ilyen utalványokat.

A nappali tagozatos, akkreditált fel-
sőoktatási intézményekbe beiratkozott, 
legfeljebb 26 éves egyetemi hallgatók 50 
százalékos kedvezményben részesülnek 
a helyi tömegközlekedésben, illetve a 
belföldi közúti, vasúti és vízi közlekedé-
si eszközökön. 2021 januárjától a gyer-
meknevelési támogatás összege 16 szá-
zalékkal nőtt a 2020 decemberi értékhez 
képest. A tervezet a veszteséges állami 
tulajdonú vállalatok támogatását a tevé-
kenység javítását célzó terv bemutatásá-
tól teszi függővé. 

Az idézett dokumentum szerint a költ-
ségvetési tervezet célja az állami kiadá-
sok hatékonyságának javítása. E szerint 
a munkaerőpiacon törekedni fognak a 
foglalkoztatás ösztönzésére annak érde-
kében, hogy versenyképes és a munka-
erőpiac valóságához igazított szolgálta-
tásokat kínáljanak, mind a munkaadók, 
mind az álláskeresők számára, hogy ösz-
szekapcsolják a munkát a teljesítmény-
követelményekkel.

Számos megszorítással kívánja tartani a kormány a kitűzött 7,16 százalékos defi citcélt

 » BÁLINT ESZTER

A villanyáram, a légi közlekedés és az ét-
olaj drágult a legnagyobb mértékben 

idén januárban a tavalyi év utolsó hónapjá-
hoz mérten, miközben az egyetlen termék, 
amelynek csökkent az ára, a méz volt. A fo-
gyasztói árak általános növekedése nyomán 
az infl ációs ráta 2,99 százalékra nőtt január-
ban az előző havi 2,1 százalékról – derül ki az 
Országos Statisztikai Intézet (INS) által pén-
teken nyilvánosságra hozott adatsorokból.

Általában véve az élelmiszerek 3,25 szá-
zalékkal, a nem élelmiszer jellegű termé-
kek 2,88 százalékkal, a szolgáltatások pe-
dig 2,51 százalékkal drágultak. Eközben 
a villanyáram fogyasztói ára 18,38 szá-
zalékkal nőtt decemberhez viszonyítva, 
a tavaly januári árhoz képest pedig 17,40 
százalékos a drágulás üteme. Az étolaj 
havi szinten 2,66 százalékkal, éves szin-
ten 10,10 százalékkal drágult.

Az egyetlen élelmiszer, amihez olcsób-
ban juthattunk hozzá januárban, mint 

decemberben, a méz: ennek ára alig 0,06 
százalékkal mérséklődött. Tavaly január-
hoz képest a burgonya ára esett a legna-
gyobb mértékben, 28,73 százalékkal volt 
olcsóbb a múlt hónapba, mint 2020 elején.

A nem élelmiszer jellegű termékek kö-
rében semminek nem csökkent az ára 
decemberhez mérten. Tavaly januárhoz 
viszonyítva az üzemanyagok 2,98 száza-
lékkal, a földgáz 2,18 százalékkal, a hőe-
nergia pedig 0,2 százalékkal lett olcsóbb. 
A cigaretta és más dohányipari termékek 

eközben 7,07 százalékkal drágultak egy 
év alatt.

A szolgáltatások terén sem jegyeztek ár-
csökkenést a tavalyi év utolsó hónapjához 
viszonyítva. Közben a légi közlekedés 6,47 
százalékkal lett drágább, mint december-
ben, tavaly januárhoz képest viszont 22,09 
százalékos árcsökkenésről beszélhetünk.

Mint ismeretes, a Román Nemzeti Bank 
(BNR) az első negyedév végére 2 százalékos, 
az év végére pedig 2,5 százalékos infl ációs 
rátát vár.

Nagyot nőtt a villanyáram ára, 2,99 százalékra ugrott az infl ációs ráta

Cseke: a körülményekhez képest elfogadható költségvetés

A kormány által bemutatott költségvetés-tervezet az adott körülményekhez képest 
elfogadható – értékelt kérdésünkre Cseke Attila fejlesztési miniszter. Hozzátette, 
ez a büdzsé sokkal jobb annál, ami január közepén körvonalazódott, a tervezetben 
szereplő összegek a költségvetés-kiegészítésig biztosítják a keretet a fejlesztésekre, 
beruházásokra. „Ezzel mehetünk előre” – mondta a miniszter. Meglátása szerint a 
következő hónapokban kiderül, hogy melyik minisztérium miként teljesít, elmon-
dása szerint az általa vezetett fejlesztési minisztérium június – augusztusig olyan 
teljesítményt tud felmutatni, hogy az évet a tavalyinál nagyobb költségvetéssel zárja. 
Arra a felvetésre, hogy a fejlesztési minisztérium kevesebb pénzt kap, mint a tava-
lyi büdzséje, Cseke Attila kifejtette: „Nem lehet az almát a körtéhez hasonlítani. A 
különböző elemzések a tavalyi végrehajtott költségvetéshez hasonlítják a fejlesztési 
minisztériumnak a tervezetben szánt keretet. Ez így csökkenés, hiszen idén 7,15 mil-
liárd lejjel kezdünk, tavaly a minisztérium 8,9 milliárd lejjel zárta az évet. Viszont az 
elmúlt év elején 5 milliárd lejjel indított, most annál 2,1 milliárd lejjel több a büdzsé, 
és nem fog ennyinél megállni, az év végéig több lesz, mint a tavaly végrehajtott költ-
ségvetés” – részletezte a miniszter. Hangsúlyozta, optimista, és felelősségteljesen 
kĳ elentheti, lesz fejlesztésre szánt pénz. (Bíró Blanka)
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