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„Az irány jó, de nem értünk célba”
Az elmúlt évekből megörökölt szer-
kezeti egyensúlytalanságok rontják 
tovább a koronavírus-világjárvány és 
a fertőzés terjedésének megakadá-
lyozására bevezetett óvintézkedések 
miatt kialakult gazdasági válságot 
Romániában a Krónikának nyilatko-
zó gazdasági szakértő szerint. Rácz 
Béla Gergely szerint jó hír ugyan-
akkor, hogy a kormány több pénzt 
tervez beruházásokra fordítani, ezzel 
párhuzamosan viszont növelnie kel-
lene az adóbegyűjtés hatékonyságát.

 » BÍRÓ BLANKA

„A z elfogadott 2021-es évi állami 
költségvetés sarokszámaiból 
kiindulva jó hír, és pozitív fo-

lyamat kezdete lehet, hogy beruházásokra 
a bruttó hazai termék (GDP) 5, 5 százalékát 
különítették el, ami magasabb, mint a ta-
valyi 5,1 százalék” – értékelt tegnap Rácz 
Béla Gergely közgazdász (portrénkon), 
a Babeş–Bolyai Tudományegyetem köz-
gazdaság- és gazdálkodástudományi ka-
rának  egyetemi adjunktusa a parlament-
ben egy nappal korábban a kormány által 
beterjesztett formában elfogadott büdzsé 
kapcsán. Kifejtette,  a százalékarányos 
növekedés nem tűnik jelentősnek, ám ab-
szolút számokban nagy a különbség. Ez 
meglátása szerint azért iránymutató, mert 
a stabil növekedés záloga a beruházás, 
az infrastrukturális fejlesztések – például 
autópálya építések –, és minden állami be-
ruházás megalapozza a növekedést, a mű-
ködő külföldi tőke beáramlását, ami által a 
növekedés fenntartható.

„Ez biztató kezdet. Ha a beruházások-
ra, fejlesztésekre szánt összegeket a kö-
vetkező években tovább tudják növelni, 
az kiegyensúlyozottabb államháztartás-
hoz, gazdaságpolitikához vezet” – szö-
gezte le a szakértő.

Hangsúlyozta továbbá, hogy Románia 
relatív jól teljesített 2020-ban, a költség-
vetési hiány magas volt ugyan, de a GDP 
csökkenése mindössze 3,9 százalékos 
volt, a legkisebb visszaesés az Európai 
Unióban, miközben korábban még a op-
timista hitelminősítő és gazdasági intéz-
mények is 5 százalékos vagy még annál 

is nagyobb visszaesést jeleztek előre. 
„A vártnál kisebb visszaeséssel zárta az 
elmúlt évet az ország, pedig még a me-
zőgazdaság sem teljesített jól a kedvezőt-
len időjárás miatt. Idén  4,3 százalékos 
gazdasági növekedés a cél, és reálisnak 
tűnik, hogy 2021 végére a romániai gaz-
daságnak el kellene érnie a 2019-es szin-
tet” – mondta Rácz Béla Gergely. 

Öröklött szerkezeti 
egyensúlytalanságok
A rossz hír viszont véleménye szerint az, 
hogy az elmúlt évek strukturális egyen-
súlytalanságai átöröklődtek az idei 
költségvetésbe, az elmúlt évek erős jö-
vedelempolitikája növekvő költségtételt 
jelent az idei büdzsében is. Rácz emlé-
keztetett, már 2019-ben 4,3 százalékos 
volt a költségvetési hiány, tehát megha-
ladta a 3 százalékos határt, és 2020-ban 
– bár még nincsenek végleges számok 
– is valószínűleg eléri a 10 százalékot. 
Az idei költségvetésben 7,16 százalékos 
hiánnyal számolnak.

„Az idei egy válságköltségvetés, hi-
szen az elmúlt évet nemcsak Románia, 
hanem a globális gazdaság is visszaesés-
sel zárta, tehát a 7,16 százalékos defi cit 
még nem lenne a világvége, hiszen a 
kormányzat feladata, hogy a gazdaságot 
kirángassa a válságból, és ezt túlkölteke-
zéssel tudja megtenni. Az idei 7,16 száza-
lékos államháztartási hiány akkor nem 
lenne gond, ha ez a válságkezelő, válság-
tompító intézkedések következménye 
lenne, de a szerkezeti aránytalanságok 
miatt a defi cit akkor is magas lenne Ro-
mániában, ha nincs válság” – részletezte  
Rácz Béla Gergely.

Mint a közgazdász is aláhúzta, a költ-
ségvetésben a kormány úgy számol, 
hogy idén 364,9 milliárd lej bevétele lesz 
az államháztartásnak, és a személyzeti 
kiadásokra, vagyis a közalkalmazottak 
fi zetésére 110 milliárd lejt szánnak, a 
szociális kiadások – nyugdíjak, segé-
lyek – 143 milliárd lejre rúgnak. Tehát 
a költségvetés bevételének 70 százaléka 
elmegy személyi és szociális kiadások-
ra, a fennmaradó 30 százalékból kell 
működtetni az állami intézményeket, az 
egészségügyet, oktatást, és ebből kell ki-
eszközölni a beruházásokat.

„Ez a szerkezeti egyensúlytalanság 
legfontosabb eleme, ezért törekedett 

arra a kormány, hogy a tavalyi defi citet 
leszorítsa. A közalkalmazottak bérét be-
fagyasztották, nem adják meg a beígért 
béremeléseket, a nyugdíjakat sem nö-
velik a korábban tervezett mértékben, a 
közalkalmazottak nem kapnak üdülési 
utalványokat, az egyetemisták, diákok 
ingyenes utazását korlátozták. Ezekről 
az intézkedésekről gondolta a kormány, 
hogy nem annyira húsba vágók, de 
mégis valamit lehet ezekkel spórolni. 
Reméljük az idei költségvetés kiegyen-
súlyozottabb lesz, mint az elmúlt évek-
ben, az irány jó, de még nem érkeztünk 
meg” – összegzett az elemző.

Nem indokolt az adóemelés, 
de hatékonyság kell
Arra is ráirányította ugyanakkor a fi-
gyelmet, hogy Románia az Európai 
Unióban az utolsó helyen áll az adóbe-
hajtás tekintetében, ezzel pedig „vala-
mit kezdeni kell”.  Rácz Béla Gergely 
rámutatott, az állami intézményekben 
szinte ugyanannyian dolgoznak, mint 
1990-ben, miközben a feladatok egy 
részét automatizálni lehetett vagy   le-
hetne, és közben csökkent az ország 
lakossága. „Egyre nehezebb indokol-
ni a közalkalmazottak magas számát, 
közben az állami alkalmazottak fizeté-
se több mint 40 százalékkal magasabb 
mint a magánszektorban. Ezzel önma-
gában még nem lenne baj, ha az állami 
intézmények, az adóhivatal,  hatéko-
nyan működnének. A fizetések maga-
sak, sokkal több az alkalmazott, mint 
amennyire valóban szükség lenne, az 
adóbehajtás mégis rosszul teljesít” – 
szögezte le a szakértő.

Felidézte, a sokszor beígért reform, 
a digitalizálás elmaradt. „A jelenlegi 
kormány is ezt szorgalmazza, a költség-
vetésben is szerepel a digitalizálás, ha 
ez nemcsak üres frázis, hanem meg is 
valósul, az adóbegyűjtés mértéke növe-
kedhet, és el lehet kerülni az adóeme-
lést” – mondta az egyetemi adjunktus. 
Rámutatott, Romániában az uniós átlag-
nál alacsonyabbak az adók, tehát még 
azzal sem lehet indokolni a rossz adóbe-
szedést, hogy a magas adók miatt nagy 
az adóelkerülés, hiszen nem éri meg ezt 
kockáztatni. „Válságban nem indokolt az 
adóemelés, de indokolt a hatékony be-
gyűjtés” – összegezte az elemző.

 Az elemző szerint nem indokolt az adóemelés, de nagyobb hatékonyságú begyűjtés kell

 » RÖVIDEN

Történelmi mélyponton 
a  lej az euróval szemben
Újabb történelmi mélypontra süllyedt 
a lej az euróval szemben, tegnap egy 
eurót 4,8768 lejen jegyeztek. A ro-
mán fi zetőeszköz 0,04 százalékot 
veszített értékéből az európai közös 
valutával szemben, hiszen kedden 
4,8747 lejen jegyezték az eurót. Dan 
Suciu, a Román Nemzeti Bank (BNR) 
szóvivője az Agerpres hírügynökség-
nek elmondta, hogy a csökkenés a 
nemzetközi pénzpiacokon tapasztalt 
feszültségekkel magyarázható. Hang-
súlyozta: az elmúlt napokban a lengyel 
złoty és a forint is veszített értékéből az 
euróval szemben ugyanebből az okból 
kifolyólag, tegnap már a román lejre is 
kihatott.  A jegybanki szóvivő emlé-
keztetett, hogy az eurót már hosszabb 
ideje a 4,87 lej körül jegyzik, úgy vélte, 
hogy a mostani időszak ennek a felső 
határnak a konszolidálódását jelenti. 
Hozzátette: a felső határ környékén 
viszonylag alacsony az ingadozás, amit 
főleg külföldi tényezők idéznek elő.
 
Különnyugdíjuk elvesztéséről 
értesítik az exhonatyákat
Postán fogja megkapni 580, eddig 
különnyugdíjra jogosult volt parlamen-
ti képviselő az összeg folyósításának 
megszűnésére vonatkozó rendelkezést. 
A képviselőház házbizottsága tegnap 
vette tudomásul George Dumitrică főtit-
kár erre vonatkozó átiratát. Amint arról 
lapunkban korábban beszámoltunk, 
Klaus Iohannis államfő február 24-én 
hirdette ki azt a törvényt, amely eltörli 
a képviselők és szenátorok jogállását 
szabályozó, 2006/96-os törvény 49. és 
50. cikkelyét. A jogszabály hatálybalé-
pésétől a 49-es cikkely alapján megítélt 
juttatások kifi zetését is megszüntették. 
A törvényt február 17-én fogadta el 
döntő kamaraként a képviselőház.
 
Jóval kevesebben utaztak 
januárban, mint tavaly
Januárban csaknem 44 százalékkal, 
884 300-ra csökkent  a vendégéjszakák 
száma Romániában a tavalyi év első hó-
napjához mérten – közölte az Országos 
Statisztikai Intézet (INS). A belföldi turis-
ták által eltöltött vendégéjszakák száma 
35,4 százalékkal, 839 900-ra csökkent, 
míg a külföldieké 83,9 százalékkal, 44 
400-ra apadt. A kereskedelmi szállás-
helyekre érkezett turisták száma 39,6 
százalékkal, 480 900-ra mérséklődött, 
ebből 461 700-at a belföldi vendégek 
tettek ki, akiknek száma 31 százalékkal 
maradt el a tavaly januáritól. A külföldi-
ek száma ennél sokkal drasztikusabban, 
85 százalékkal, 19 200-ra csökkent. 
A belföldön utazók átlagban 1,8 éjszakát 
töltöttek a kereskedelmi szálláshelyeken, 
a külföldiek 2,3 éjszakát. A szálláshelyek 
kihasználtsága 17,2 százalékos volt, ami 
7,8 százalékponttal maradt el a tavaly 
januári értéktől. Mint ismeretes, tavaly 
egész évben 51,6 százalékkal, 14,444 mil-
lióra csökkent a romániai kereskedelmi 
szálláshelyeken töltött vendégéjszakák 
száma a 2019-es évhez mérten a koro-
navírus-járvány miatt. A kereskedelmi 
szálláshelyekre érkezett turisták száma is 
52,3 százalékkal, 6,335 millióra apadt.
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 1 euró                                  4,8768
1 dollár                                4,0341
 1 svájci frank                     4,4048
1 font sterling                    5,6412
100 forint                             1,3414
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