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 » „A költségvetés mindig csak 
egy terv, számok a papíron, 
de sok mindentől függ, hogy a 
valóságban miként valósul meg. 
Idén elsősorban a járvány-
ügyi helyzet alakulásán múlik 
sok minden” – irányította rá a 
figyelmet Miklós Zoltán.

A vádaskodáson túl nem termett 
babér az ellenzék számára a 2021-
es évi állami költségvetés kétnapos 
parlamenti vitáján, módosító indítvá-
nyaikat sorra söpörték le az asztalról 
a kormánypárti honatyák. Lapzár-
tánkkor megtörtént a végszavazás, 230 
támogató és 170 ellenszavazat mellett 
elfogadták a büdzsét, a várakozá-
soknak megfelelően a kormány által 
beterjesztett formában.

 » MUNKATÁRSAINKTÓL

E gymásra mutogatás, vádaskodás jelle-
mezte az elmúlt két nap során a 2021-es 
évi állami költségvetés parlamenti vitá-

ját, amely tegnapi lapzártánkkor, bő 27 órás 
vita nyomán ért véget, a végszavazásra bő 
többséggel, 230 támogató szavazattal fogad-
ták el. A két ház hétfőn délután kezdte meg a 
cikkelyenkénti vitát a közalkalmazotti bérek 
befagyasztása elleni szakszervezeti tünteté-
sek közepette. Ezt megelőzően a parlament 
szakbizottságaiban az ellenzék által beter-
jesztett több mint 3500 módosító indítvány 
mindegyikét leszavazta a kormányoldal.

Florin Cîțu miniszterelnök parlamenti be-
szédében az állami szektor „minden zugára” 
kiterjedő reformot ígért, s megerősítette Ro-
mánia európai és euroatlanti elkötelezettsé-
gét. Rámutatott: a parlament elé terjesztett 
„felelős” költségvetésben minden korábbi-
nál több pénzt irányoztak elő beruházások-
ra, ugyanakkor véget vetnek a közpénzek 
elrablásának. A kormányfő szerint karcsúsí-
tani fogják a közigazgatást, a közalkalmazot-
ti pótlékok jelenlegi rendszerét felszámolják, 
de az idén előterjesztendő új bértörvényben 
gondjuk lesz arra, hogy a valóban hatékony 
tisztségviselőket megfi zessék.

A csaknem másfél éve ellenzékben lévő, de 
továbbra is a legnagyobb parlamenti frakció-
val rendelkező Szociáldemokrata Párt (PSD) 
a családi pótlékok korábban egyöntetűen 
megszavazott megduplázását kérte számon 
a tavaly év végén hivatalba lépett jobbközép 
koalíciós kormányon. Ezt nyomatékosítandó 
a PSD törvényhozói játék babákat osztogat-
tak az ülésteremben a kormányoldal poli-
tikusainak a miniszterelnök beszéde alatt. 
Marcel Ciolacu PSD-elnök beteges hazudo-
zónak nevezte Florin Cîțut, kormányát pedig 
azzal vádolta, politikai kritériumok szerint 
osztja el a közpénzeket, ezért nem képes a 
családi pótlékot és a nyugdíjakat a (korábbi 
PSD-többség idején megszavazott) hatályos 
törvényeknek megfelelően növelni. A kor-
mányfő szerint azonban a PSD kétségbeesé-
sében rendez cirkuszt, mert – bár fogalma 
sincs, milyen egy felelős költségvetés – meg-
értette, hogy az állami szektor reformja véget 
vet a PSD által 30 éve folytatott „rablásnak”.

A két ház végül hétfő este megszavazta 
cikkelyenként a költségvetési törvény ter-
vezetét. Egyetlen módosító indítványt sem 
fogadtak el. Közben az USR–PLUS-os hon-
atyák azzal vádolták meg a PSD és a Romá-
nok Egyesüléséért Szövetség (AUR) több par-
lamenti képviselőjét, hogy két kézzel, vagyis 
kollégáik helyett is szavaztak a módosító 
indítványok mellett. Többen is posztoltak vi-
deót, amelyek alátámasztják állításukat.

A büdzsétervezet cikkelyenkénti elfogadá-
sát követően, hétfő késő este kezdődött el a 
vita a mellékletekről, amelyek tartalmazzák 
a fő-hitelutalványozók – minisztériumok, 
hatóságok, ügynökségek és más intézmé-
nyek – költségvetését is. A vitát kedd haj-
nali 2 órakor, a fejlesztési minisztériumnak 

szánt büdzsé mellékleteinél hagyták abba 
a törvényhozók, miután több órán keresztül 
zajlott a több mint kétezer módosító javaslat 
bemutatása és szavazásra bocsátása. A viták 
tegnap 10 órától folytatódtak, és a parlamen-
ti napirend szerint az volt a cél, hogy a nap 
folyamán sor kerüljön a végszavazásra is.

Cîţu: szó sincs megszorításokról
Florin Cîţu miniszterelnök egyébként mind-
végig bizakodó volt, tegnap délben is úgy 
nyilatkozott, hogy a 2021-es évi állami költ-
ségvetés a kormány által beterjesztett for-
mában megy majd át a parlamenten. „Nem 
izgulok, látták, hogyan zajlott a vita a bizott-
ságokban is. Úgy hiszem, ez lesz az első alka-
lom, amikor egy költségvetés tisztán megy át 
Románia parlamentjén” – fogalmazott a kor-
mányfő egy szakmai fórumon. Ismételten le-
szögezte ugyanakkor, hogy nem lehet a meg-
szorítások költségvetéseként értékelni az 
idei büdzsét. „A költségvetési kiadások ösz-
szességében véve csaknem 5 százalékkal nő-
nek, 444,9 lejről van szó. Növekvő kiadások 
mellett nem lehet megszorításokról beszél-
ni” – húzta alá a miniszterelnök. Mint rész-
letezte, a beruházásokra előirányzott kiadá-
sok például nagyjából 8,3 százalékkal nőnek 
a tavalyhoz képest, és csaknem 10,2 milliárd 
lejjel bővül a szociális hálóra, a nyugdíjakra 
és más juttatásokra kiutalt összeg is. „Tehát 
nem találok olyan területet, ahol lefaragás 
lenne, ezért nem értem a megszorítások 
emlegetését a politikai diskurzuson túl, de 
várom a szakértőket, szakmabelieket, hogy 
nézzék meg a költségvetést, és lássuk, ho-
gyan épül fel” – mondta Florin Cîţu.

RMDSZ-es honatya: 
kiegyensúlyozott a büdzsé
Kiegyensúlyozott költségtervezet készült, 
amely a közberuházásokra és az európai 
uniós alapok lehívására összpontosít, ezért 
az RMDSZ támogatja és megszavazza – is-
mertette tegnap a Krónika megkeresésére 
a szövetség álláspontját Miklós Zoltán. A 
képviselőház költségvetési és pénzügyi bi-
zottságának RMDSZ-es tagja hangsúlyozta, 
a tervezetet abban a formában szavazzák 
meg, ahogy azt a kormány előterjesztette. Az 
ellenzék több mint 3000 módosító javaslatot 
fogalmazott meg a költségvetés-tervezet kap-
csán, ezek egy részét a szakbizottságokban, 
majd a plénumban is bemutatták, szavaztak 
róla, ám minden indítványt elutasítottak, 

mert a kormánykoalíció – és annak tagja-
ként az RMDSZ – fontosnak tartotta, hogy ne 
sérüljenek az alapelvek, amelyek mentén a 
büdzsét összeállították, és amelyek a romá-
niai közpénzügyi rendszer egészségesebbé 
tételét tartják szem előtt.

A válság tovább mélyítette 
az amúgy is nagy hiányt
A képviselő felidézte, hogy az ország már a 
2019-es évet 4,4 százalékos államháztartási 
hiánnyal zárta, ezért az Európai Bizottság 
túlzottdefi cit-eljárást indított. Ezt követő-
en a 2020-as esztendőben tovább mélyült a 
költségvetés hiánya, hiszen komoly egész-
ségügyi és gazdasági válsággal kellett szem-
benézni. Ez pedig rengeteg pénzbe került, 
az elmúlt év végére már az államháztartási 
hiány megközelítette a 10 százalékot. „Ilyen 
körülmények között egyértelműen olyan in-
tézkedéseket kell meghozni, hogy az egyen-
súly előbb-utóbb helyreálljon, a négyéves 
ciklus, tehát 2024 végére visszaálljon a rend 
a közpénzügyek terén, és sikerüljön 3 száza-
lék alá szorítani a defi citet” – húzta alá Mik-
lós Zoltán.

Jelezte egyúttal, a folyamat nem egysze-
rű, már rövid távon is beavatkozásokra van 
szükség. Elmondása szerint ez 2021-ben ar-
ról szól, hogy befagyasztották a közalkalma-
zottak fi zetését, nem növelik a nyugdíjpont 
értékét. „Ugyanakkor fontos lenne növelni 
a jövedelmeket, amit hatékonyabb adóbe-
hajtással lehet megvalósítani. Mindez azon-
ban nem elég, középtávon reformokra van 
szükség, meg kell újítani a rendszereket, 
hogy a merevnek számító személyzeti ki-
adások mellett nagyobb összegek jussanak. 
Az állami beruházásokra, az egyéb jellegű 
költségekre” – fogalmazta meg a parlamenti 
képviselő, aki szerint a jelenlegi költségve-
tés-tervezet egyik nagy érdeme, hogy ezen 
az úton elindítja a közpénzügyi rendszer át-
alakítását.

Oldani kell a merev 
személyzeti kiadásokat
„A költségvetés mindig csak egy terv, szá-
mok a papíron, de sok mindentől függ, hogy 
a valóságban miként valósul meg. Idén első-
sorban a járványügyi helyzet alakulásán mú-
lik sok minden” – irányította rá a fi gyelmet 
Miklós Zoltán, aki ettől eltekintve úgy gon-
dolja, a büdzsé kiegyensúlyozott, a fejlesz-
tésekre, középtávú reformokra koncentrál, 

tehát fenntartható. Felvetésünkre, miszerint 
a költségvetési hiányt nemcsak a válságke-
zelés mélyítette, ismételten aláhúzta, hogy a 
szerkezeti hiányt a merev személyzeti kiadá-
sok okozzák. „Két-három évvel ezelőtt, 2018–
2019-ben nem fenntartható módon emelték 
a kiadásokat, tehát magasabb arányban nö-
vekedtek a személyzeti költségek, mint amit 
a gazdasági növekedés engedett volna. Ezzel 
akkor még nem volt gond, viszont visszaüt, 
amikor a gazdasági növekedés megtorpan, 
válsághelyzet áll elő, és ott maradnak azok 
a kiadások, melyeket egyik napról a másik-
ra nem lehet csökkenteni” – magyarázta 
a pénzügyi szakember. Hozzáfűzte: emiatt 
alakul ki a szerkezeti hiány, amit rövid távon 
nem lehet megváltoztatni, mélyebb beavat-
kozásokra, reformokra van szükség, hiszen 
Romániának hatalmas államapparátusa van 
magas fi zetésekkel, ezért téma a különleges 
nyugdíjak kérdése is.

Mint Miklós Zoltán rámutatott, csak a 
speciális időskori juttatások évente 2 milli-
árd euróba kerülnek az országnak, ekkora 
összegből évente 200 kilométer autópályát 
vagy 400 kilométer gyorsforgalmi utat, te-
relőutakat lehetne építeni. „Ez folyamatosan 
téma, ezeket a merev költségeket fel kell ol-
dani” – szögezte le a politikus.

Meglátása szerint ugyanakkor előrelé-
pés, hogy az idei költségvetésben sikerült 
62 milliárd lejt az állami beruházásokra 
előirányozni, ez nemcsak abszolút értékben, 
hanem a bruttó hazai termékhez (GDP) ará-
nyítva is nagy összeg, a GDP 5,5 százaléka. 
„Az iránymutatás a fontos, hogy minden 
idők legnagyobb összegét fordítja közberu-
házásokra Románia, tehát a fejlesztésekre 
összpontosít. Az RMDSZ lényegesnek tartot-
ta, hogy az európai uniós pályázatok önré-
szei kerüljenek be a költségvetésbe, és hogy 
megvalósuljanak a magyar közösség számá-
ra fontos projektek, egészségügyi beruházá-
sok, kórházépítések, fejlesztések, a repülőte-
rek támogatása” – sorolta Miklós Zoltán.

Hamis a baba? Florin Cîțu miniszterelnöknek is jutott a szociáldemokraták által osztogatott játékfi gurákból
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Költségvetési vita parlamenti „bábszínházzal”
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