
 Gazdaság 2021. október 1–3.
péntek–vasárnap 15

Nagy lehetőséghez jut Ro-
mánia az uniós helyreállítási 
tervből származó uniós pén-
zek révén, de a beruházások 
befejezésére vállalt határidők 
valószínűtlen teljesítése, 
valamint a kormányválság 
miatti bizonytalanság komoly 
akadályt jelenthetnek. Rácz 
Béla Gergely közgazdásszal, a 
Babeş–Bolyai Tudományegye-
tem Közgazdaság- és Gazdál-
kodástudományi Karának 
adjunktusát kérdeztük az 
érkező eurómilliárdokról.

» PATAKY ISTVÁN

– Az európai uniós helyreállítási és 
ellenálló-képességi tervről (PNRR) 
úgy beszélnek a politikusok, mint 
valami aranybányáról. Valóban 
pénzesőre számíthat Románia?
– Ez bizonyos értelemben igaz, 
hiszen nagyon komoly pénzfor-
rásról, jelentős mértékű összegről 
beszélünk, 29,2 milliárd euróról. 
Miközben mindenki összegről be-
szél, fontos tudni, hogy ennek a 
fele, 14,2 milliárd a támogatás, a 
pénz másik része alacsony kamat-
lábú hitelek formájában érhető el, 
tehát visszafi zetendő. A helyre-
állítási alapba foglalt beruházá-
sokat és reformokat 2026-ig kell 
végrehajtani. Amennyiben ezeket 
nem sikerül befejezni, az összege-
ket vissza kell fi zetni. Nagyon sok 
olyan beruházás és reform van, 
amelyek esetében erőteljesen fel-
merül a gyanú, hogy azokat nem 
sikerül időben befejezni, ismerve 
a román állami közigazgatás bü-
rokráciáját és a hasonló beruhá-
zások átlagos csúszási idejét.

– Mint ön is említette, az összeg 
fele kölcsön. Okos döntés-e ennek 
a felvétele, az ország eladósodásá-
nak növelése?
– Románia eladósodottsága bő-
ven az európai uniós átlag alatt 

Rácz Béla Gergely kolozsvári közgazdász

» Ebből az 
alapból csak be-
ruházásokra és 
reformokra lehet 
költeni, eze-
ket a pénzeket 
nem lehet folyó 
költségekre, így 
például közalkal-
mazottak fi zeté-
sére fordítani.

van. Ilyen értelemben ha az or-
szág azért vesz fel hiteleket, mert 
azokból a gazdasági növekedéshez 
hosszú távon hozzájáruló beruhá-
zásokat akar megvalósítani, akkor 
ez nem feltétlenül téves út. Eddig 
Románia többnyire azért folyamo-
dott hitelekhez – költségvetési és 
államháztartási hiányt okozva –, 
hogy a folyó költségeket kiegyen-
lítse. Ennek oka, hogy nagyon sok 
strukturális egyensúlytalanság volt 
és van most is a költségvetésben. 
Ebből az alapból csak beruházá-
sokra és reformokra lehet költeni, 
ezeket a pénzeket nem lehet folyó 
költségekre, így például közalkal-
mazottak fi zetésére fordítani.

– Feltételekhez, határidőhöz kötött 
a pénz folyósítása. Melyek azok a 

nagy beruházások, amelyek teljesí-
tésébe belebukhat Románia?
– Csak egy párat említenék ezek-
ből. A forrásokból mintegy 450 ki-
lométernyi autópálya megépítését 
tudják fi nanszírozni. Ha azt néz-
zük, hogy 450 kilométernyi sztráda 
mennyi idő alatt épült eddig Ro-
mániában, akkor azt látjuk, hogy a 
jelenlegi ütem megtartásával nem 
biztos a vállalás teljesítése. Vállal-
ták továbbá, hogy 2024-ig felépíte-
nek egy új kórházat. Aztán azt is, 
hogy építenek, illetve energetika-
ilag hatékonnyá tesznek kétezer 
épületet és ezerötszáz tömbházat. 
Ez utóbbi például megvalósítha-
tó, hiszen itt szigetelésről van szó. 
Az ivóvízhálózatot bővítik 1600 
kilométernyi távolságon – ez is jó 
esetben megvalósulhat. Az autó-
pálya-beruházás a legdrágább ezek 
közül, s az erre vonatkozó ígéretet 
látom nehezen megvalósíthatónak. 
De része a beruházásoknak a Ko-
lozsváron tervezett metró egy sza-
kasza is. Szinte biztosak lehetünk 
abban, hogy 2026-ig nem lesz met-
ró Kolozsváron.

– Mi történik abban az esetben, ha 
elmarad a fi nanszírozás, avagy visz-
sza kell fi zetni a pénzt?
– Az államháztartás ilyenkor úgy 
működik, hogy folyamatosan hite-
leket vesz fel. Refi nanszírozni fog-
ják az érintett projekteket egy ma-
gasabb kamatú hitellel.

– A legújabb bukaresti kormány-
válság mennyiben befolyásolhat-
ja ezeket a beruházásokat, refor-
mokat?
– Nagyon nagy mértékben befolyá-
solja. Az, hogy a miniszterek és az 
államtitkárok rendkívül gyakran 
váltakoznak, gyakorlatilag egy-
másnak adják a kilincset, olyan 
tényező, amely lelassítja a beruhá-
zások folyamatát. Valamilyen foly-
tonosságra szükség lenne ahhoz, 
hogy legalább elkezdődhessenek a 
projektek. Ha a beruházást már el-
indították, akkor a projekt mögött 
álló államtitkárok cserélődése ki-
sebb kárt okoz. 
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» BÍRÓ BLANKA

Októbertől 320 lejről 330 lejre emel-
kedik a különleges alkalmakra, 

rendezvényekre adható utalványok 
értéke, a pénzügyminisztérium erre 
vonatkozó rendelete megjelent a Hi-
vatalos Közlönyben. A 2021/1096-os 
számú rendelet értelmében a havon-
ta adható kulturális értékjegy maxi-
mális összege nem változik, továbbra 
sem haladhatja meg a 160 lejt. Ezek 
az összegek jövő év márciusáig ér-
vényesek. Az erre vonatkozó törvény 
még 2018-ban lépett életbe, a mun-
kaadók havonta vagy alkalmanként 
kulturális értékjegyet biztosíthatnak 
alkalmazottaiknak, és ennek értékét 
félévenként az infl ációhoz igazítják. 
Az utalványok előadásjegyek, -bér-

letek, koncertre, múzeumba, feszti-
válra, vásárra, kiállításra szóló be-
lépők vásárlására fordíthatók, akár 
állandó vagy ideiglenes rendezvé-
nyek esetében. De ezek segítségével 
mozijegy is vásárolható, belépő a kü-
lönböző tematikus létesítményekbe, 
például gyerekparkokba, továbbá 
könyv, tankönyv, zenei album vagy 
fi lm is igényelhető bármilyen formá-
tumban. A munkáltató nyomtatott 
értékjegyként vagy elektronikus for-
mában adhatja ezt a bérkiegészítést 
az alkalmazottainak havonta vagy 
alkalmanként.

Az adószakértő szerint mindez jó 
lehetőséget nyújt arra, hogy a mun-
kaadók motiválják a munkatársai-
kat, többletjuttatást adjanak a fi zeté-
sen kívül úgy, hogy közben nekik is 

megéri, hiszen adót spórolnak meg. 
Debreczeni László a Krónikának ki-
fejtette, ma már nem a puszta fi ze-
tésről tárgyalnak a munkaadók és 
a munkavállalók, hanem egész bér-
csomagról, ami a fi zetésen kívül tar-
talmazhat személyes rendelkezésre 
bocsátott gépkocsit, laptopot, kirán-
dulást, vagy éppen kulturális érték-
jegyet. Ez a megoldás mindkét félnek 
kedvező, hiszen a munkaadó leírhat-
ja az értéket a profi tadójából, míg az 
alkalmazottnak nem mindegy, hogy 
ezeket a belépőket, könyveket a saját 
pénzéből kell megvásárolnia, vagy 
kap a cégtől egy pluszösszeget. Az 
adószakértő elmondta, a profi tadót 
fi zetők esetében a személyzeti költ-
ség 5 százalékának értékében a kul-
turális utalvány szociális költségként 

leírható a nyereségadóból, ugyanak-
kor erre az értékre nem kell befi zetni 
a járulékokat, csak a személyi jöve-
delemadót. Tehát ha egy alkalmazott 
kap 100 lejt kulturális utalványként, 
csak 10 lej adót fi zet utána, viszont 
megspórol 38 lej illetéket, a cég pe-
dig a százlejes elismert költség után 
megtakarít 16 lej profi tadót. „Ha a 
száz lejt fi zetésként kapná, 56 lej 
lenne az adóvonzata, így viszont 44 
lej az adómegtakarítás” – hívta fel 
a fi gyelmet az adószakértő, aki arra 
ösztönzi a cégeket, éljenek ezzel a 
lehetőséggel. Különben a kormány 
azzal indokolta a kulturális jegyek 
bevezetését, hogy a juttatás ösztönző 
lehet az alkalmazottaknak, másrészt 
növeli a hazai kulturális rendezvé-
nyek látogatottságát.

Kulturális értékjegy is szerepelhet a motiváló bércsomagban

» Mindez jó 
lehetőség arra, 
hogy a munka-
adók többletjut-
tatást adjanak a 
fi zetésen kívül 
az alkalmazot-
taknak úgy, hogy 
közben nekik is 
megéri, hiszen 
adót spórolnak 
meg.

A KORMÁNYVÁLSÁG ÉS A HATÁRIDŐK TARTÁSA IS BEFOLYÁSOLJA AZ UNIÓS HELYREÁLLÍTÁSI TERVET

Esélyt kap Románia a milliárdokkal
Energiaárak: lépni 
készül a kormány

Sürgősségi rendeletet kell 
elfogadnia a kormánynak az 

energiaárakról, még mielőtt jövő 
kedden a parlament szavaz a bizal-
matlansági indítványról – jelentette 
ki Kelemen Hunor RMDSZ-elnök a 
10 perc Bukarest legfrissebb adásá-
ban. A miniszterelnök-helyettes az 
RMDSZ kormányzati tájékoztatójá-
ban rámutatott: azért kell gyorsan 
lépni, mert amennyiben a bizal-
matlansági indítvány szavazásának 
eredményeként megbukik a kor-
mány, az ideiglenes ügyvivő kabinet 
nem tud sürgősségi kormányrende-
leteket kibocsátani az energiaárak 
szabályozása kapcsán. Kelemen kö-
zölte, a kormány pénteken és hétfőn 
is összeül, hogy eldöntse, milyen 
kompenzációs mechanizmussal, 
milyen szakaszokkal fogja az állam 
segíteni azokat a fogyasztókat, 
akiknek az „elszabadult” energia-
árak közepette a jövedelmük nagy 
részét elvinné a számlák kifi zetése. 
Az RMDSZ különben azt javasolja, 
hogy az állami kompenzációt a 
szolgáltatók kapják meg. Florin 
Cîţu miniszterelnök közben arról 
beszélt, hogy már pénteki ülésén 
elfogadhatja a kormány a földgáz és 
az elektromos áram drágulásának 
kompenzálásáról szóló sürgősségi 
rendeletet. A kormányfő szerint az 
energiaárak növekedése a kis- és 
középvállalatokat is nehéz helyzet-
be hozza, ám a kormánynak nem 
lesz ideje kidolgozni a támogatásuk-
ról szóló rendeletet, tekintettel arra, 
hogy a parlament kedden szavaz a 
bizalmatlansági indítványról.

Közben Klaus Iohannis azt kérte, 
hogy az Európai Tanács a lehe-
tő legrövidebb időn belül tűzze 
napirendre a növekvő energiaárak 
kérdését. Egy csütörtöki online 
megbeszélésen – amelyen Charles 
Michel, az ET elnöke, valamint több 
más európai vezető vett részt – a 
román államfő szorgalmazta, hogy 
keressenek „közös európai megol-
dást az energiaárak mérséklésére az 
Európai Bizottság javaslatai alapján 
és az illetékes európai miniszterek 
hozzájárulásával”. Iohannis szerint 
valamennyi tagállam közös erőfeszí-
tésére szükség lesz, hogy a megnö-
vekedett energiaárak és a gazdasági 
helyzet által sújtott uniós lakosságot 
megóvják ezekkel a kihívásokkal 
szemben. (R. Sz.)




