
Történelmi csúcson 
az államadósság

Újabb történelmi csúcsot ért el a hazai államadósság, 
amely március végén a bruttó össztermék (GDP) 
36,7 százalékát tette ki – közölte a pénzügyminisz-

térium. Az adatok szerint az idei első negyedévben 5 milliárd 
lejjel (1,22 milliárd euró) nőtt az államadósság, így március 
végén elérte a 198,9 milliárd lejt (48 milliárd euró). Elemzők 
szerint a román államadósság szerkezete kedvezőtlen, ugyan-
is túl nagy arányt képviselnek az egy évnél rövidebb lejáratú 
kölcsönök. A Nemzetközi Valutaalap által nyújtott kölcsön a 
román államadósság csaknem 40 százalékát teszi ki. 

hírfolyam

> Băsescu: Románia gazdasági növeke-
dése meghaladhatja a 2 százalékot is. Romá-
nia idei gazdasági növekedése meghaladhatja 
a  2 százalékot is – jelentette ki tegnap Traian 
Băsescu. Az államfő egy bukaresti gazdasági 
konferencián beszélt a román gazdaság hely-
zetéről. Előadásában derűlátóan nyilatkozott, 
szerinte a gazdaság teljesítménye az idén meg-
haladhatja a várakozásokat, hiszen a bukaresti 
kormány és a Nemzetközi Valutaalap (IMF) 
hivatalosan 1,5 százalékos GDP-növekedésre 

számít. Băsescu szerint azonban a bővülés meg-
haladhatja akár a 2 százalékot is, de hangsúlyoz-
ta, hogy a kormány és az IMF által közölt elő-
rejelzés marad a hivatalos adat. A GDP tavaly 
1,3 százalékkal csökkent, miután 2009-ben 7,1 
százalékkal esett vissza az előző évhez képest. A 
GDP tavaly az utolsó negyedévben 0,1 száza-
lékkal nőtt, az idei első negyedévben pedig 0,6 
százalékkal gyarapodott az előző negyedévvel 
való összehasonlításban. Ez azt jelenti, hogy a 
hazai gazdaság két éve először nőtt két egymást 
követő negyedévben. Elemzők ugyanakkor 
arra figyelmeztettek, hogy a növekedés még tö-

rékeny, és szerintük elmondható ugyan, hogy 
Románia kilépett a recesszióból, de a válság 
még nem múlt el. Băsescu kifejtette, hogy Ro-
mániának azért van szüksége a következő két 
évben újabb hitelmegállapodásra az IMF-fel – 
ami elővigyázatossági típusú lesz a korábbi ké-
szenlétivel ellentétben –, mert 2012 választási 
év lesz, az esetleges populista intézkedéseknek 
pedig gátat szabhatnak a hitelmegállapodásért 
cserében vállalt feltételek. Az államfő szerint az 
államapparátus szerkezeti átalakítását folytatni 
kell, ugyanis az még mindig túlméretezett ah-
hoz képest, hogy az ország mennyit termel.
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84 százalék nyilatkozott
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Gazdaság

A 200-as űrlapok feldolgozása fo-
lyamatban van, s a statisztikák sze-
rint ilyen nyilatkozat benyújtásában 
hozzávetőlegesen 13 729 személy 
érintett Hargita megyében, s a teg-
nap reggeli adatok szerint azoknak 
84 százaléka tett eleget a szóban 
forgó kötelezettségének.
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Lejárt május 16-án a magán-
személyek által a 2010-es esz-
tendőben a javaik bérbeadásá-

ból, mezőgazdasági tevékenységből, 
független tevékenységből, szellemi 
tulajdonjog értékesítéséből realizált 
jövedelmeikre vonatkozó adónyi-
latkozatok benyújtási határideje az 
Adótörvénykönyv vonatkozó elő-
írásaival összhangban. A közismert 
200-as űrlapról van szó. Ennek be-
nyújtásával sokan késlekedtek, s hét-
főn országszerte sorok képződtek az 
adóhivataloknál. Hargita megyében 
másképp alakultak a dolgok, nem 
volt tolongás az adóhivataloknál, 
ugyanis az érintett adófizetők igye-
keztek menet közben eleget tenni 
kötelezettségüknek. Amint arról 
Kedves Imre közgazdász, a Hargita 
Megyei Közpénzügyi Vezérigazga-

tóság ügyvezető igazgatója tájékoz-
tatott, a többéves tapasztalatuk azt 
mutatja, hogy a megyében az adófi-
zetők jobbára jogtisztelő magatartást 
tanúsítanak a személyi jövedelmeik 
bevallására vonatkozóan. Úgyszintén 
„érzékenyebbek” a személyi jövedel-
mi adójuk kétszázalékos felajánlása 
vonatkozásában is, azaz fontosnak 
tartják különböző egyesületek, ala-
pítványok, vallási felekezetek ezúton 
történő támogatását. 

A 200-as űrlapok feldolgozása 
folyamatban van, s a statisztikák sze-
rint ilyen nyilatkozat benyújtásában 
hozzávetőlegesen 13 729 személy 
érintett Hargita megyében, s a teg-

nap reggeli adatok szerint azoknak 
84 százaléka tett eleget a szóban 
forgó kötelezettségének. Ideiglenes 
adatokról van szó, ugyanis a 200-as 
űrlapot postán is be lehet küldeni, 
ezért valószínűsíthető, hogy újabb 
nyilatkozatok érkeznek be az adó-
hivatalokhoz. Egyébként az előzetes 
adatok szerint a legfegyelmezet-
tebbeknek a gyergyószentmiklósi 
adóhivatal illetékességébe tartozó 
érintett adófizetők bizonyultak, ott 
ugyanis az ideiglenes adatok szerint 
a szóban forgó arány megközelítette 
a 98 százalékot, de nem így a csíksze-
redai adóhivatal körzetében, ahol az 
74 százalék körül volt.
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Két százalék: a tavalyinál is több a felajánlás
 

Ami a személyi jövedelemadó kétszázalékos felajánlását illeti: előrelát-
hatólag a tavalyinál is többen éltek ezzel a lehetőséggel. E tekintetben 
egyelőre csak becslésekről lehet beszélni, egyrészt azért, mert a más me-
gyékben benyújtott felajánlások rendszerint későn érkeznek meg ahhoz 
az adóhivatalhoz, amely illetékességébe tartozik a kedvezményezett 
egyesület vagy vallási felekezet, másrészt pedig azért, mert a vonatko-
zó 230-as számú űrlap feldolgozása időigényesebb. Az viszont biztosra 
vehető, hogy a tavalyi 33 686 ilyen jellegű felajánlással szemben az idén 
legalább 34 800–40 000-re lehet számítani. Ez a kedvező tendencia 
évek óta érződik, s a jelek szerint az idén sem szakadt meg.


