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Költségvetési tervek
A 2021-es büdzsé 7,16%-os hiánnyal számol

Románia „a 2017 és 2019 kö-
zött folytatott katasztrofális 
gazdaságpolitika” miatt van 

a jelenlegi, túlzott defi citet követelő 
helyzetben – jelentette ki szombaton 
Florin Cîţu kormányfő, rámutat-
va, hogy az Európai Bizottság (EB) 
támogatja a kormánya által idén-
re javasolt, csütörtökön késő este 
többszöri halasztás után nyilvános 

vitára bocsátott büdzséterve-
zetet. A kormányfő kijelen-
tette, hogy „soha nem fog 
egy esetleges hitelért folya-
modni” a Nemzetközi Va-
lutaalaphoz (IMF). „Tavaly 
sikerült a GDP 9,8 százalékát 
kitevő defi citet fi nanszíroz-

nunk mindenféle nemzetközi 
intézmény nélkül. A nemzetközi pia-
con sokkal olcsóbban sikerült hite-
leket felvennünk, mint a szociálde-
mokratáknak nem válság sújtotta 
időszakokban” – szögezte le kér-
désre válaszolva Cîţu. Megígérte 
továbbá, hogy a liberális kormány 
folytatja, amit tavaly elkezdett, 
ugyanabba az irányba halad, tartja 
magát a tervezett reformokhoz.

Optimista sarokszámok

Az idei büdzséterv egyébként – mint 
az várható volt – 7,16 százalékos 
GDP-arányos államháztartási hi-
ánnyal és 4,3 százalékos gazdasági 
növekedéssel számol. Utóbbi kissé 
optimistának hat az Európai Bizott-
ság által várt 3,8 százalékhoz képest. 
A román kormány érvelése szerint 
a gazdasági növekedés motorja a 
belföldi kereslet lesz, elsősorban a 
bruttó állóeszköz-felhalmozás növe-
lésével, amelynek dinamikája maga-

sabb lesz (6,5 százalék), mint a végső 
fogyasztásé (3,5 százalék). A költség-
vetés tervezetében megfogalmazot-
tak szerint minden ágazatban a gaz-
dasági aktivitás javulása várható, 
így elérhető az egészségügyi válság 
következtében 2020-ban regisztrált 
visszaesés pótlása.

A kormány számításai szerint a 
bevételek 364,907 milliárd lejt, az-
az a GDP 32,67 százalékát, a kiadá-
sok pedig 444,907 milliárd lejt, a 
GDP 39,84 százalékát teszik ki, ami 
7,16 százalékos hiánycélt feltételez. 
A 2021-es állami költségvetésben a 
beruházásra fordított kiadásokat 
61,429 milliárd lejre becsülik, ami a 
GDP körülbelül 5,5 százalékát teszi 
ki, míg 2024-ben ez az összeg mint-
egy 67,5 milliárd lej lesz, amelynek 
nagyobb részét, a GDP 2,8 száza-
lékának megfelelő összeget vissza 
nem térítendő európai alapokból 
fedezik. Az idei költségvetés terve-
zete 2,4 százalékos éves infl ációs 
rátával számol. A munkanélküliek 
számát 313 000-re becsülik, a nettó 
átlagbért 3323 lejre várják.

Mennyi pénz jut nyugdíjakra, 
fizetésekre?

2021. január 13-ától az országos 
bruttó minimálbér 2300 lej, ez 3,1 
százalékos növekedést jelent 2020 
decemberéhez képest. Az egyetemi 
végzettséget megkövetelő állások 
esetében a felsőfokú végzettséggel 
rendelkező munkavállalók bruttó 
minimálbére – bónuszok és egyéb 
juttatások nélkül – havi 2350 lej, 
amennyiben legalább egy éve szak-
májuknak megfelelő beosztásban, 
havi átlag 169,333 munkaórás prog-

rammal dolgoznak. Miután a kor-
mány a nyugdíjpont értékének befa-
gyasztása mellett döntött, 2021-ben 
a nyugdíjak kifi zetésére szánt összeg 
87,472 milliárd lej, azaz a bruttó ha-
zai termék (GDP) 7,83 százaléka.

Az állami alkalmazottak alapfi -
zetése eközben a 2020 decemberi 
szinten marad – derül ki abból a 
makrogazdasági helyzetre vonat-
kozó jelentésből, amit a 2021-es 
állami költségvetés tervezetéhez 
csatoltak. A dokumentum szerint 
azok a pótlékok, juttatások, prémi-
umok, jutalmak és a bérrendszer 
egyéb elemei, amelyek a törvény 
értelmében a bruttó havi fi zetés 
részét képezik, 2021-ben legfeljebb 
a 2020 decemberében odaítélt szin-
ten maradnak, amennyiben a mun-
kavállaló ugyanolyan pozíciót tölt 
be és azonos feltételek között dol-
gozik. Emellett az étkezési támoga-
tás összegét is a 2020-ra megálla-
pított szinten tartják; elmaradnak 
a 2017/153-as számú kerettörvény 
által biztosított prémiumok és üdü-
lési támogatások; az állami alkal-
mazottak túlóráit csak megfelelő 
szabadidővel lehet kompenzálni, 
a rendőrök és katonák esetében 
pedig a korábbi évek szabályai ma-
radnak érvényben; meghosszab-
bítják a 2019-ben kiállított üdülési 
csekkek érvényességét 2021 végéig, 
és idén nem bocsátanak ki ilyen 
utalványokat.

A nappali tagozatos, akkredi-
tált felsőoktatási intézményekbe 
beiratkozott, legfeljebb 26 éves 
egyetemi hallgatók 50 százalékos 
kedvezményben részesülnek a he-
lyi tömegközlekedésben, illetve a 
belföldi közúti, vasúti és vízi köz-
lekedési eszközökön. 2021 január-
jától a gyermeknevelési támogatás 
összege 16 százalékkal nőtt a 2020. 
decemberi értékhez képest. 

Készül a 2021-es állami 
költségvetés. Mennyi pénz jut 
nyugdíjakra, fizetésekre?
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Amikor az ember elissza fize-
tését és a szomszédtól kért 
kölcsönt is, kijózanodás után 

kiutat, de inkább ösvényeket keres, 
kimászni a csávából. Ezt a látványt 
sugallja a közvitára bocsátott 
országos költségvetés-tervezet 
is. A jelenlegi kormánykoalíció 
igen nagy fába vágta a fejszéjét, 
hiszen az elmúlt harminc évben 
meg gyökerezett gazdaságpolitikát 
kell gyökeresen megváltoztat-
nia, amely azt vallotta, hogy azt 
csinálunk, amit akarunk, mert 
többségben vagyunk a parlament-
ben. A kapitalista piacgazdaság 
működését szabályozó alapelvek 
nem érdekelnek. Pártgyűlésen 
eldöntjük, hogy kinek mennyi 
fizetést, nyugdíjat és segélyt nyúj-
tunk (főleg választások előtt). De 
mindenekelőtt saját magunknak és 
a társadalmi felépítmény intézmé-
nyeiben dolgozóknak rendkívül 
magas javadalmazást és különle-
ges, speciális nyugdíjat szavazunk, 
hisz holnap is kell valamit aprítani 
a tejbe! Az alapfizetést megduplázó 
szégyentelen pótlékokról most, a 
vakcina bekapása után nem is jó 
beszélni, mert azonnal görcsölni 
kezd a hasam. Visszatérve a költ-
ségvetési tervezetre, világosan lát-
szik, hogy a kormány kijózanodott. 
Vissza akar faragni az indokolatlan 
költségekből, fizetési pótlékokból, 
és befagyasztani egy évre az állami 
szektorban dolgozók béreit, nyug-
díjakat és társadalmi segélyeket. 
Amikor azt látjuk, hogy a költség-
vetési tervezetben 16,9 milliárd 
lej – közel 3,4 milliárd euró – van 
előirányozva a felvett és felveendő 
hitelek kamatainak kifizetésére 
(2,3 milliárd lejjel több, mint amit 
2020-ban költöttünk), aggodalom-
mal kell tekintenünk a kormány 
fenti költségvetési javaslataira. 
Bankhitelből tovább nem tartható 
fenn az életszínvonal emelése. A 
társadalom többmilliós kisnyugdí-
jas rétege, valamint a több százezer 
társadalmi segélyből tengődő jól 
látja azt a hatalmas szakadékot, 
amely létrejött köztük és egy több 
százezres állami alkalmazásban 

és nyugdíjazásban részesülő 
kiváltságosok között. Jogosan nem 
ért egyet a kormány költségvetési 
törekvéseivel. Nem tudja elfogadni 
a nagy jövedelmek befagyasztását 
– megőrzését – a kis nyugdíjakkal 
egy kalap alatt. Az egyszerű ember 
azt mondja: minden rendben, 
nekünk ne vegyenek fel újabb 
hiteleket! De ha mi szavaznánk a 
parlamentben, úgy csinálnánk, 
hogy összegyűjtenénk a kiváltsá-
gosok jövedelmeiből levágható 
pénzeket, felpótolnánk az európai 
uniós forrásokkal, és létrehoz-
nánk egy társadalmi szolidaritási 
alapot. Nem a nyugdíjpont értékét 
növelnénk, hanem pótolnánk a 
kisnyugdíjasok és társadalmi se-
gélyből tengődők jövedelmeit. Nem 
hiszem, hogy a fenti javaslat alkot-
mányossági buktatókba ütközne. 
Biztosan csökkentené a társadalmi 
feszültségek súlyosbodását.

A 2021-re tervezett 1116,83 milli-
árd lej nemzeti össztermék megva-
lósításánál 80 milliárd lej deficittel 
számolnak, amit újabb hitelekkel 
kell lefedni. Ezek után újabb kama-
tokat fizetni. A lakosság bankok-
ban tartott pénze meghaladja a 160 
milliárd lejt, amiért alamizsnaszerű 
kamatot fizetnek. De ugyanezzel 
a pénzzel hatalmas nyereséget 
jegyeznek a bankok, kölcsönadván 
a román kormánynak a költség-
vetési deficit finanszírozására. 
A megvalósított profit a külföldi 
anyabankokba áramlik. Jogosan és 
szinte irigykedve kérdezi az alapos 
gazdasági-pénzügyi ismeretekkel 
rendelkező Petrișor Peiu közgaz-
dász, politológus, hogy miért nem 
követjük Orbán Viktor miniszterel-
nök mesterhúzásait, amikor ez a 
különböző nemzetközi hitelintéze-
teket az országból kitessékelte és 
a magyar lakosság megtakarított 
pénzével fedezi a költségvetési 
deficitet. A kamatok a magyarok 
zsebében maradnak, és visszake-
rülnek a gazdasági körforgásba. 
Nemtörődömségből, felelőtlen-
ségből, hozzá nem értésből és 
könnyelműségből, felelem én, a 
romániai emberek megtakarított 
pénzével kapcsolatosan.

Iszlai József közgazdász

• F Ó R U M  

e-mailben: uzenet@szekelyhon.rosms-ben: 0726–720418
A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a beküldött leveleket rövidítve, szerkeszt-
ve, illetve illusztrálva közölje. A közölt levelek tartalmával nem feltétlenül értünk egyet.

Véleményét elküldheti: 

• Továbbra is a szociáldemokrata párti (PSD) kor-
mányzást okolja Florin Cîţu miniszterelnök az ország 
jelenlegi gazdasági helyzetéért, ugyanakkor váltig 
állítja, hogy az ország nem fog hitelért folyamodni a 
Nemzetközi Valutaalaphoz (IMF). A kormányfő bejelen-
tése szerint egyébként a brüsszeli hatóságok támogat-
ják a 2021-es román költségvetés tervezetét.

Sok kérdést kell megválaszolnia 
a Cîțu-kormánynak
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A kijózanodás költségvetése




