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Cîțu szerint semmi nincs ingyen
Ragaszkodik a kormányfő a költségvetési defi cithez
• Három év múlva 
tudja az uniós köve-
telményeknek megfe-
lelően 3 százalék alá 
szorítani Románia az 
államháztartási hiányt, 
amely meghaladja a 7 
százalékot a költségve-
tés idei tervezetében. 
Bár a miniszterelnök 
nem számít módosító 
javaslatokra a koalíció 
részéről a parlament-
ben, a hatalom részéről 
is érkezhetnek megle-
petések.

ROSTÁS SZABOLCS

E lfogadta az idei központi 
költségvetés és a társada-
lombiztosítási költségvetés 

tervezetét a bukaresti kormány, 
amely idén a GDP 7,16 százalékára 
rúgó államháztartási hiánnyal szá-
mol, miután Románia a tavalyi évet 
9,79 százalékos defi cittel zárta. A 
Florin Cîțu liberális miniszterelnök 
vezette koalíciós kabinet a büdzsé 
megtervezésénél 4,3 százalékos 
gazdasági növekedést, 2,4 százalé-
kos infl ációt, 310 ezer munkanélkü-
lit és 3100 lejes nettó átlagbért vett 
alapul. A kormány számításai sze-
rint Románia csak 2024-ben tudja 
– a maastrichti (uniós) kritériumok-
ban előírt – 3 százalék alá szoríta-
ni a defi citet: jövőre 5,84, 2023-ban 
pedig 4,37 százalékos GDP-arányos 
költségvetési hiánnyal számolnak.

Bér- és nyugdíjbefagyasztás, 
takarékosság

A tervek szerint a jogszabályt meg-
vitatásra és elfogadás céljából még a 
hétvégén benyújtották a parlament-
be. Florin Cîţu kormánya pénteki ülé-
sét követően azt mondta: a tervezet 
megtárgyalásának menetrendjéről 
a két ház házbizottságai döntenek. 
„Remélem, hogy a parlament minél 
hamarabb elfogadja a költségvetést” 

– jelentette ki a miniszterelnök. A kor-
mányfő közölte: a büdzsé sarokszá-
main nem változtattak, csak néhány 
tételt csoportosítottak át konkrét 
projektekre a kormány tartalékalap-
jából. A több mint 7 százalékos hi-
ánycélhoz is a kiadási előirányzatok 
jelentős csökkentésére volt szükség. 
Erre az évre már korábban befagyasz-
tották a közalkalmazotti béreket, 
ugyanakkor további takarékossági 

intézkedésekről fogadott el sürgőssé-
gi rendeletet a kormány: az 1442 lejes 
nyugdíjpont értéke 2021-ben nem 
növekszik, az egyetemi hallgatók 
szabadjegy helyett csak 50 százalé-
kos kedvezményt kapnak a vasúton, 
idén nem bocsátanak ki újabb üdü-
lési utalványokat (a felhasználatlan 
korábbiak viszont érvényesek ma-
radnak), és megvonják a prefektú-
rák alkalmazottainak 30 százalékos 
Covid-pótlékát. A diákok utazási 
kedvezménye kapcsán egyébként 
nézeteltérés támadt a miniszterelnök, 
illetve a kormányzó Nemzeti Liberá-
lis Párt (PNL) elnöke között. Mindez 
amiatt, hogy a képviselőház elnöki 
tisztségét betöltő Orban bejelentette: 
szándékában áll módosító indítványt 
benyújtani, amely alapján az egyete-
misták évente 24 utazásra feljogosító 
szabadjegyet kapnának. Cîţu erre 
reagálva leszögezte: a költségveté-

si defi cit „semmilyen körülmények 
között” nem növelhető, ugyanakkor 
„biztos benne”, hogy Orban javaslata 
megjelöli majd a fi nanszírozási for-
rást is, vagy más fejezeteknél csök-
kenti a kiadásokat. „Semmi nincs 
ingyen ezen a világon” – fogalmazott 
a kormányfő, hozzátéve: tudomása 
szerint a koalíciós pártok képviselői 
nem fognak benyújtani módosító in-
dítványokat, de ha a parlament mégis 
elfogad módosításokat, megtörtén-
het, hogy visszaküldik a tervezetet a 
parlamentbe.

Bizonytalan a bértörvény 
életbe lépése

Florin Cîţu korábban többször beszélt 
arról, hogy a közszférában a többi in-
dokolatlan bérpótlékot is le kell farag-
ni, az elképzelés azonban a koalíciós 
pártok ellenállásába ütközött, hiszen 
érzékenyen érintené a frissen kineve-
zett állami tisztségviselőiket. A mi-
niszterelnök pénteki sajtóértekezletén 
az ezt fi rtató újságírói kérdésre 
azt válaszolta: a munkaügyi 
minisztérium új közalkalma-
zotti bértörvényt dolgoz ki, 
amely a teljesítményhez köti 
a – jelenleg többnyire auto-
matikusan kiosztott – bér-
pótlékok megítélését. Arra is 
utalt, hogy meg kell szüntet-
ni azokat a kivételeket, amelyek 
az államfőénél nagyobb fi zetéseket 
eredményeznek a közszférában. Arra 
a kérdésre viszont, hogy már idén ha-
tályba lép-e az új bértörvény, Cîţu ki-
térő választ adott. A kormány 174 mil-
liárd 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 héten 
kerül a parlament elé.

A kormány által elfogadott 
költségvetés-tervezet 
a parlament elé kerül
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„Nagyon rossz döntésnek tartjuk, 
hogy idén megszüntetik a 

vakációs jegyeket, amikor 
a járvány amúgy is ha-
talmas bevételkieséseket 
hozott a vendéglátásban. 
Az üdülési utalványoknak 
köszönhetően olyan em-
berek is megmozdultak, 
akik enélkül talán sosem 

vették volna igénybe a szál-
lodák, panziók szolgáltatásait, és 

akik lehet, hogy sosem jöttek volna 
például a mi vidékünkre nyaralni” 
– állapította meg Lázár László, a 
gyergyószéki Arbor turisztikai ága-
zatának vezetője. A járvány idején 
nehezen átjárható határok miatt a 
belföldi turizmus élénkülne meg, 
viszont ha nem kapnak vakációs je-
gyeket az eddigi jogosultak, akkor 
nem lehet majd ennek a folytatására 
számítani – tette hozzá. A zömében 
gyergyószéki vállalkozásokat össze-
fogó Arbor illetékese azt is elmond-
ta, hogy a vakációs jegyek ahhoz is 
hozzájárultak, hogy az idegenfor-
galmi gazdasági ág kifehéredjen, 

azaz a korábban feketén, mindenfé-
le előírások betartása nélkül műkö-
dő szálláshelyek közül is számosan 
döntöttek úgy, hogy hivatalosabbá 
teszik a tevékenységüket, hiszen 
másként nem tudták fogadni a je-
gyeket felhasználó közalkalmazot-
takat. „Ez egy biztos, kiszámítható 
jövedelmet is jelentett a vendéglátó-
soknak, és az állam adóbevételeit is 

növelte” – mutatott rá Lázár. Megje-
gyezte még, hogy a vakációs jegyek 
megvonása újabb bizonytalanságot 
hoz a vendéglátósoknak, akik így 
ismét azzal a helyzettel szembesül-

nek, hogy a nyári turistaszezon előtt 
nem tudhatják, lesz-e idén vendé-
gük, érdemes-e újra alkalmazniuk 
a megcsappant forgalom miatt leépí-
tett személyzeteket.

Arbor: nem fog jót tenni a belföldi turizmusnak a vakációs jegyek eltörlése
• Petícióban kéri az Arbor Vállalkozók Szövetsége a bukaresti kormányt, hogy továbbra 
is biztosítson vakációs jegyeket a közalkalmazottak számára. Nem értik, miért kellene 
ezeket megszüntetni, hiszen a vállalkozások bevételeit növeli, ez az idegenforgalmi ipar-
ág kifehérítését segíti, és ezáltal számottevő adóbevételeket generál.

Az üdülési csekkek kiszámítható 
jövedelmet jelentettek a vendéglátósoknak
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A bevételeket is növelni kell
A román költségvetési tanács szerint tartható a 7,16 százalékos állam-
háztartási 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 növe-
kedést prognosztizált. 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. 




