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> A spanyol munkapiaci korlátozásról 
tárgyal Lăzăroiu. E héten Madridba látogatva 
a Spanyolország által előkészített munkaerő-pi-
aci korlátozásokról tárgyal Sebastian Lăzăroiu. 
A munkaügyi miniszter arra kívávcsi, hogy az 
ibériai országban miként fogják alkalmazni a 
munkavállalási korlátozásokat. Spanyolország 
ugyanakkor még csütörtökön elküldte az Euró-
pai Uniónak azt a miniszteri rendeletet, amely-
lyel szigorítanák a munkavállalás feltételeit a 
román állampolgárok számára. E szerint, ha az 

Európai Bizottság jóváhagyja a korlátozást, a 
romániai munkavállalók csak munkavállalási 
engedéllyel helyezkedhetnek el Spanyolország-
ban. A korlátozást egyelőre egy évre vezetné be, 
amit Madrid a magas munkanélküliség elleni 
fellépéssel indokol. Az egyik spanyol televízió-
adó azonban úgy tudja, a korlátozást szükség 
esetén azonban 2014-ig is meghosszabbíthatja 
a madridi kormány. A bukaresti spanyol nagy-
követség szerint a hatóságok csak azoktól a 
munkavállalóktól fogják kérni a munkavállalá-
si engedélyt, akik az intézkedés bevezetése után 
helyezkednének el Spanyolországban.

> Jövőre csúszhat a Petrom-pakett értéke-
sítése. Nem érdeklődnek elegen az állam tulaj-
donában levő Petrom-részvények iránt, ezért a 
kormány visszavonja ajánlatát, és jövőre halaszt-
ja a Petrom-értékpapírok eladását, amennyiben 
a tőzsdére vitt részvénycsomagnak nem tudja 
eladni legalább a 80 százalékát. Megtörténhet 
azonban, hogy csak pár nappal tolják ki a péntek 
délben lejárt ajánlattétel idejét: a kőolajvállalat 
részvényeit július 11-én vitték tőzsdére, amiért 
részvényenként 37 banis minimális árat hatá-
roztak meg. A 9,84 százalékos pakett eladásából 
a kormány félmilliárd eurós bevételre számít.

> Felfelé módosított az EBRD. A ko-
rábban várt 1,8 százalékhoz képest 1,9 szá-
zalékosra módosította az idei évi román gaz-
dasági növekedésre vonatkozó előrejelzését 
az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank. 
A bank szakértői tegnap közzétett prognó-
zisukban ugyanakkor a jövőre várható gaz-
dasági növekedési ütemen nem változtattak, 
így azt továbbra is 3,8 százalékosra várják. 
Az EBRD elemzői ugyanakkor hozzátették, 
júliusban a kelet-közép-európai országok 
közül Románia félévi gazdasági kilátásai fes-
tenek a legjobban.
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Az első félév során az Orszá-
gos Adóügynökség (ANAF) 
által megvalósított költség-

vetési bevételek 74,22 milliárd lejt 
tettek ki, ami 13,5 százalékos növe-
kedést jelent a megelőző esztendő 
azonos időszakához viszonyítva, ám 
a Pénzügyminisztérium által megsza-
bott költségvetési bevételi program 
így is csak 99,19 százalékban sikerült 
eleget tenni. Az állami költségvetés 
bevételei bár 18,3 százalékkal gyara-
podtak, a megvalósítási arány azon-
ban itt is 99,51 százalékos arányt 
mutat. A jövedelemadóból származó 
bevételek tavalyhoz képest 0,7 száza-
lékkal, míg az idei elvárt szinthez ké-
pest 4,5 százalékkal apadtak. Ez meg-
lepő, ugyanis a közintézmények ese-
tében pozitív irányú bérkiegészítésre 
került sor, ugyanakkor a munkaügyi 
minisztérium statisztikája szerint 
nőtt a munkaszerződéses személyek 

száma is. De nem sikerült a bevételi 
programot teljesíteni a nyereség-
adó és az áfa tekintetében sem. Az 
ANAF adatai szerint kedvezőbben 
alakult az áfavisszatérítés: több mint 
36 százalékkal nagyobb összeget fi-
zettek vissza az adóalanyoknak, mint 
a megelőző esztendő azonos idősza-
kában. A társadalombiztosítási, az 
egészségbiztosítási, költségvetési 
bevételei tekintetében is növekedés 
mutatkozott a megelőző esztendő-
höz viszonyítva, de ennek ellenére 
sem sikerült teljesíteni a megszabott 
programokat. A munkanélküliségi 
segélyalap költségvetése tekinteté-
ben mind a megelőző esztendőhöz, 
mind pedig a programhoz viszonyít-
va csökkentek a bevételek. 

Hargita megye esetében is nagy-
vonalakban hasonló helyzetről tanús-
kodik a félévi mérleg. Kedves Imre, a 
Hargita Megyei Közpénzügyi Vezér-
igazgatóság ügyvezető igazgatója sze-
rint nem szabad gépiesen kezelni az 

összehasonlítási számadatokat. Me-
gyénk esetében például az adófizetői 
nyilvántartásból kikerült kilenc, az 
úgynevezett nagy adófizetői kategó-
riába tartozó cég, akiket így idén ja-
nuártól az Országos Adóügynökség 
illetékes igazgatósága kezel. „Ez azt 
jelenti, hogy kiestek a megyénkben 
nyilvántartott adófizetők soraiból, 
következésképpen az általuk befize-
tett különböző adónemek sem je-
lennek meg a megyei statisztikában” 
– magyarázta Kedves. De torzító 
tényező a fizetésképtelenné vált vagy 
csődbe ment cégek száma is, illetve 
azoké, amelyek felfüggesztették tevé-
kenységüket. Az állami költségvetési 
bevételek Hargita megye szintjén 
188,2 millió lejt tettek ki, ami 7,1 
százalékkal kevesebbet jelent, mint 
a megelőző esztendő azonos idősza-
kában. Két adónem tekintetében 
következett be jelentős visszaesés, a 
nyereségadó tekintetében 23,5 szá-
zalékos, a jövedelmi adó tekintetében 
pedig 28,4 százalékos. „Hogy keve-
sebb nyereségadó folyt be, mint 2010 
első félévében, jobbára arra vezethető 
vissza, hogy az elmúlt esztendőben is 
számos megyénkbeli cég küszködött 
nehézségekkel, már-már a fizetéskép-
telenség közelébe került, illetve vesz-
teséggel zárta az esztendőt” – sorolta 
Kedves Imre, hozzátéve, sokatmon-
dó, hogy csupán június folyamán 31 
esetben kényszerültek rá fizetéskép-
telenségi eljárás kezdeményezésére, s 
ugyanebben a hónapban tíz árverést 
szerveztek a lefoglalt javak értékesí-
tésére. Kedvezően alakultak ellenben 
az áfából és a jövedéki adóból szár-
mazó költségvetései bevételek: az 
előbbi esetében éves viszonyításban 
8,3 százalékkal, míg az utóbbi ese-
tében két és félszer nagyobb összeg 
folyt be az állami költségvetésbe. 
E két adónemnek köszönhetően 
tavalyhoz képest az állami költség-
vetési bevételek közel 5 százalékkal 
gyarapodtak. A Pénzügyminisztéri-
um által megszabott bevételi prog-
ramoknak Hargita megyében csak 
93,5 százalékban sikerült eleget ten-
ni. Nem így viszont a társadalom-
biztosítási, az egészségbiztosítási és 
a munkanélküli segélyalapi költség-
vetési bevételek tekintetében, ahol 
Hargita megye mindhárom bevételi 
program tekintetében országos vi-
szonylatban is élen járt. A társada-
lombiztosítási költségvetési bevételi 
irányzatokat például 17 százalékkal 
sikerült túlszárnyalni.

Hirdetés

Nem csak makrokérdésekkel 
Foglalkozik az imF

Bővítenék 
a foglalkoztatást

a foglalkoztatás élénkítését és a kiszolgáltatottabb mun-
kavállalók védelmét várja az országos szakszervezeti 
Tömb attól az ősszel életbe lépő munkaerő-piaci intézke-
déscsomagtól, ami első ízben kerül be a román kormány 
és a Nemzetközi Valutaalap közötti hitelfeltételek közé.

Hírösszefoglaló

Ősztől léptetik életbe a román munkaerőpiacon azt az 
intézkedéscsomagot, amely első alkalommal került 
be a Nemzetközi Valutaalappal és Európai Bizott-

sággal kötött szerződésbe – mondta el a hétvégén az IMF-
küldöttséggel folytatott megbeszélés után Dumitru Costin 
(képünkön), az Országos Szakszervezeti Tömb (BNS) elnöke. 
Mint magyarázta, egy sor összefüggő intézkedésről van szó, 
amelyek segítenek megoldani a foglalkoztatási gondokat és 
néhány olyan szociális problémát, amelyek igen sérülékeny 
rétegeket – a fiatalokat, illetve 45 év felettieket, fogyatékoso-
kat és bizonyos kisebbséghez tartozókat – érintenek. A BNS 
vezetője hozzáfűzte, lehetőség van arra is, hogy nemzetközi fi-
nanszírozást kapjon Románia ezekre a programokra. Costin 
egyébként elárulta, maguk az IMF tárgyalói is szokatlannak 
nevezték, amikor a Valutaalap vezetőtanácsa azt kéri az egyik 
küldöttségétől, ne csak makrogazdasági kérdésekkel foglalkoz-
zanak, hanem a romániai munkaerőpiaccal is, mert ez vált az 
egyik legérzékenyebb ponttá. Costin ugyanakkor a tárgyalás 
kapcsán kitért az energetikai piac problémáira is, hangsúlyoz-
va, kiemelten kezelték az ún. „sebezhető fogyasztók” ügyét, 
de az állami vállalatok privatizációját és a munkanélkülivé 
váltak újbóli foglalkoztatását is. Elmondta, a szakszervezetek 
ismét tárgyaltak az IMF képviselőivel arról, hogyan lehetne 
befektetőket vonzani az energetikai piacra, megreformálni, 
de egyben védelmet is nyújtani a kiszolgáltatottabb fogyasz-
tóknak. Mint rámutatott, ha úgy törlik el a szubvenciókat, 
hogy nem hoznak szociális védelmi intézkedéseket, az egyéni 
fogyasztók, valamint a kis- és középvállalkozók továbbra is 
többet fognak fizetni a kelleténél. „Ha nem határozzuk meg 
az EU előírásainak megfelelően a sebezhető fogyasztókat, ak-
kor Románia lakossága, a kis- és közepes vállalatok idén télen 
is többet fizetnek majd a kelleténél. Azt a hőenergiát, amelyet 
a sebezhető fogyasztóknak kellene megkapniuk, elveszik má-
sok és újraértékesítik” – hangsúlyozta Costin. A Jeffrey Franks 
vezette IMF-tárgyalóküldöttség – az Európai Bizottság és a 
Világbank szakértőivel közösen – augusztus elsejéig tartózko-
dik Bukarestben, hogy immár második alkalommal értékelje 
a tavasszal aláírt elővigyázatossági hitelszerződés feltételeinek 
teljesítését és az év első felére kitűzött célok megvalósítását.


