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Három év múlva tudja az uni-
ós követelményeknek megfe-
lelően 3 százalék alá szorítani 
Románia az államháztartási 
hiányt, amely meghaladja a 7 
százalékot a költségvetés idei 
tervezetében. Bár a miniszter-
elnök nem számít módosító 
javaslatokra a koalíció részéről 
a parlamentben, a hatalom 
részéről is érkezhetnek megle-
petések.

 » ROSTÁS SZABOLCS

E lfogadta az idei központi költ-
ségvetés és a társadalombiz-
tosítási költségvetés tervezetét 

a bukaresti kormány, amely idén a 
GDP 7,16 százalékára rugó állam-
háztartási hiánnyal számol, miután 
Románia a tavalyi évet 9,79 száza-
lékos defi cittel zárta. A Florin Cîțu 
liberális miniszterelnök vezette 
koalíciós kabinet a büdzsé megter-
vezésénél 4,3 százalékos gazdasági 
növekedést, 2,4 százalékos infl áci-
ót, 310 ezer munkanélkülit és 3100 
lejes nettó átlagbért vett alapul. A 
kormány számításai szerint Romá-
nia csak 2024-ben tudja – a maastri-
chti (uniós) kritériumokban előírt 
– 3 százalék alá szorítani a defi citet: 
jövőre 5,84, 2023-ban pedig 4,37 
százalékos GDP-arányos költségve-
tési hiánnyal számolnak.

Bér- és nyugdíjbefagyasztás, 
takarékosság
A tervek szerint a jogszabályt meg-
vitatásra és elfogadás céljából még 
a hétvégén benyújtották a parla-
mentbe. Florin Cîţu kormánya pén-
teki ülését követően azt mondta: a 
tervezet megtárgyalásának menet-
rendjéről a két ház házbizottságai 
döntenek. „Remélem, hogy a par-
lament minél hamarabb elfogadja 
a költségvetést” – jelentette ki a 
miniszterelnök. A kormányfő kö-
zölte: a büdzsé sarokszámain nem 
változtattak, csak néhány tételt 
csoportosítottak át konkrét projek-

RAGASZKODIK A KORMÁNYFŐ A KÖLTSÉGVETÉSI DEFICITHEZ, AMELY CSAK 2024-BEN CSÖKKENHET 3 SZÁZALÉK ALÁ

Cîțu szerint semmit nem adnak ingyen

A kormány 4,3 százalékos gazdasági növekedéssel, 3100 lejes nettó átlagbérrel számol idén

 » A Cîțu-kabi-
net 174 milliárd 
lejes költségve-
tési bevételt és 
326 milliárd lejes 
kiadást irányzott 
elő a büdzsében.

tekre a kormány tartalékalapjából. A 
több mint 7 százalékos hiánycélhoz 
is a kiadási előirányzatok jelentős 
csökkentésére volt szükség. Erre az 
évre már korábban befagyasztották a 
közalkalmazotti béreket, ugyanakkor 
további takarékossági intézkedések-
ről fogadott el sürgősségi rendeletet 
a kormány: az 1442 lejes nyugdíjpont 
értéke 2021-ben nem növekszik, az 
egyetemi hallgatók szabadjegy he-
lyett csak 50 százalékos kedvezményt 
kapnak a vasúton, idén nem bocsá-

tanak ki újabb üdülési utalványokat 
(a felhasználatlan korábbiak viszont 
érvényesek maradnak), és megvon-
ják a prefektúrák alkalmazottainak 
30 százalékos Covid-pótlékát.

A diákok utazási kedvezménye 
kapcsán egyébként nézeteltérés tá-
madt a miniszterelnök, illetve a kor-
mányzó Nemzeti Liberális Párt (PNL) 
elnöke között. Mindez amiatt, hogy a 
képviselőház elnöki tisztségét betöl-
tő Orban bejelentette: szándékában 
áll módosító indítványt benyújtani, 

amely alapján az egyetemisták évente 
24 utazásra feljogosító szabadjegyet 
kapnának. Cîţu erre reagálva leszö-
gezte: a költségvetési defi cit „sem-
milyen körülmények között” nem 
növelhető, ugyanakkor „biztos ben-
ne”, hogy Orban javaslata megjelöli 
majd a fi nanszírozási forrást is, vagy 
más fejezeteknél csökkenti a kiadá-
sokat. „Semmi nincs ingyen ezen a 
világon” – fogalmazott a kormányfő, 
hozzátéve: tudomása szerint a koa-
líciós pártok képviselői nem fognak 
benyújtani módosító indítványokat, 
de ha a parlament mégis elfogad mó-
dosításokat, megtörténhet, hogy visz-
szaküldik a tervezetet a parlamentbe. 
Sorin Grindeanu, a Szociáldemokrata 
Párt (PSD) első alelnöke viszont teg-
nap bejelentette, alakulata több ezer 
módosító javaslatot fog benyújtani a 
költségvetés tervezetéhez a törvény-
hozásban.

Bizonytalan a bértörvény
életbelépése
Florin Cîţu korábban többször be-
szélt arról, hogy a közszférában a 
többi indokolatlan bérpótlékot is le 
kell faragni, az elképzelés azonban 
a koalíciós pártok ellenállásába üt-
között, hiszen érzékenyen érintené 
a frissen kinevezett állami tisztség-
viselőiket. A miniszterelnök pénteki 
sajtóértekezletén az ezt fi rtató újság-
írói kérdésre azt válaszolta: a mun-
kaügyi minisztérium új közalkalma-
zotti bértörvényt dolgoz ki, amely 
a teljesítményhez köti a – jelenleg 
többnyire automatikusan kiosztott 
– bérpótlékok megítélését. Arra is 
utalt, hogy meg kell szüntetni azokat 
a kivételeket, amelyek az államfőé-
nél nagyobb fi zetéseket eredményez-
nek a közszférában. Arra a kérdésre 
viszont, hogy már idén hatályba 
lép-e az új bértörvény, Cîţu kitérő 
választ adott. A kormány 174 milli-
árd lejes költségvetési bevételt és 326 
milliárd lejes kiadást irányzott elő, 
a defi cit mértéke pedig több mint 87 
milliárd lej. A társadalombiztosítási 
költségvetés tervezete 90 milliárd le-
jes bevételeket és kiadásokat irányoz 
elő. A két törvénytervezet ezen a hé-
ten kerül a parlament elé.
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Nem elég a kiadáscsökkentés, a bevételeket is növelni kell

A román költségvetési tanács szerint tartható a 7,16 százalékos államháztartási hiánycél, 
ugyanakkor hosszú távon a bevételek növelésére van szükség. A független szakértői testület 
4-5 százalékos gazdasági növekedéssel számol idén, a kormány tervezete 4,3 százalékos nö-
vekedést prognosztizált. A költségvetési tanács emlékeztetett, jelenleg Románia rendelkezik 
az EU-ban a legnagyobb strukturális defi cittel, ami az elmúlt évek béremelései és a szociális 
kiadások növelése miatt következett be. A tanács szerint az ország pénzügyi helyzetének 
törékenységét az alacsony bevételek jelentik, amelyek a GDP alig 31 százalékát teszik ki. Ez 
az érték az egyik legalacsonyabb az EU-ban. A tanács üdvözölte, hogy a kormány csökkenteni 
akarja a kiadásokat, de aggasztónak tartja, hogy a 2021–2024-es időszakban is GDP-arányo-
san csak 31 százaléknyi bevétellel számol. A testület szerint a bevételeket feltétlenül növelni 
kell, hiszen egyre nagyobb kiadások szükségesek az olyan alapvető ágazatokban, mint az 
oktatás és az egészségügy, de a klímaváltozás is várhatóan fokozottabb kiadási kényszerek 
elé állítja az országot. Úgy vélik, a költségvetési konszolidációt nem lehet elérni pusztán a 
kiadások csökkentésével, ehhez a bevételek növelése is szükséges.

 » R. SZ.

Még idén végrehajtaná az álla-
mi vállalatok szerkezeti átala-

kítását a román kormány, néhány 
társaság pedig máris bejelentette az 
elbocsátásokkal is járó intézkedések 
végrehajtását. Florin Cîţu miniszter-
elnök a hétvégén közölte, a költség-
vetést úgy állították össze, hogy az 
„kierőltesse” a veszteséges állami 
vállalatok szerkezetátalakítását. A 
kormányfő megerősítette: csak azok 
az állami vállalatok kapnak fi nanszí-
rozást, amelyek életképes átszervezé-
si tervet nyújtanak be a kormánynak. 
A Tarom máris bejelentette, hogy 
megkezdte a személyzeti állomány 
szerkezetének átalakítását: az intéz-
kedések gyakorlatba ültetése mint-

egy hat hónapig tart, és éves szinten 
nyolcmillió eurós megtakarítást ered-
ményez. A román állami légitársa-
ság vezetősége közölte, aki gyengén 
szerepel a szerkezetátalakítás által 
érintett személyzeti állomány kiérté-
kelése során, azt elbocsátják. A szer-
kezetátalakítás volt a feltétele annak, 
hogy az Európai Bizottság engedé-
lyezze a légitársaság számára 2020 
elején nyújtott 190 millió eurós állami 
támogatást. Mivel a koronavírus-jár-
vány miatt a légi közlekedésben ta-
valy 60 százalékkal zsugorodott az 
utasforgalom, így nehezen léptethe-
tő életbe gyors mentőcsomag. Bár a 
Tarom vezetősége részletekre nem tér 
ki, mint arról beszámoltunk, a társa-
ság alkalmazottai csaknem felét, 700 
dolgozót bocsáthat el a nyár végéig.

Tömeges létszámleépítésre készül a 
Román Posta is. A Hotnews hírportál 
értesülései szerint az állami vállalat 
az adminisztratív és vezetői munka-
körben dolgozó alkalmazottak legke-
vesebb 21 százalékától fog megválni, 
Horia Grigorescu vezérigazgató pe-
dig átiratban utasította az osztály- és 
részlegvezetőket, hogy február 26-ig 
végezzék el a szükséges elemzést, és 
írásban jelezzék, mely posztokat kí-
vánják megszüntetni. A vezérigazgató 
szerint a karcsúsításra azért van szük-
ség, mivel egyre kisebb az érdeklődés 
a Román Posta szolgáltatásai iránt, a 
levelezést ugyanis kiszorítja az elekt-
ronikus kommunikáció, a gyorspostai 
szolgáltatások, a csomagkézbesítés és 
a pénzügyi szolgáltatások terén pedig 
nagyon nagy a konkurencia. Grigo-

rescu később a Hotnewsnak úgy nyi-
latkozott, hogy a közeljövőben 1600, 
adminisztratív és vezető beosztásban 
tevékenykedő postai dolgozó közül 
háromszázat fognak elbocsátani telje-
sítményük és hatékonyságuk kielem-
zését követően. Az intézkedés idén 2 
millió lejes, 2022-ben pedig 18 millió 
lejes megtakarítást eredményez majd 
(az érintettek havi bruttó bére 5 500-
6 000 lej között mozog), a menedzser 
szerint ugyanakkor az elbocsátások 
nem érintik a kézbesítőket. A jelenleg 
közel 25 ezer dolgozót foglalkoztató 
társaság élére egy évvel ezelőtt ki-
nevezett Grigorescu – akinek a havi 
fi zetése nettó 10 500 lej – szerint az 
átszervezést az EximBanktól lehívott 
200 millió lejes beruházási hitel is in-
dokolja.

Indul az elbocsátásokkal járó átszervezés az állami vállalatoknál

 » A Román 
Posta a közel-
jövőben 1600, 
adminisztratív és 
vezető beosztás-
ban tevékenyke-
dő dolgozó közül 
háromszázat 
fog elbocsátani 
teljesítményük 
és hatékonysá-
guk kielemzését 
követően.




