
A pArlAmenti bizottságok tárgyAlják
A költségvetés tervezetét

Borús kilá tások 
határozták meg

A parlament szakbizottságai elé került az állami költség-
vetés tervezete. A megkésve véglegesítődött tervezetet a 
parlament valószínűleg lényegesebb módosítások nélkül 
elfogadja, azonban néhány kérdéses részt tartalmaz még.

H. Z.

Az állami költségvetési tervezet kapcsán a kormányülést 
követően Emil Boc kijelentette, hogy az óvatosság a fe-
lelősségérzet jegyében született meg, a hangsúly pedig 

a beruházásokra és a munkahelyek megteremtésére helyeződik. 
Nyomatékolta azt is, hogy számolni kellett a nemzetközi hely-
zettel is, mindenekelőtt azzal, hogy az Európai Unió szintjén is 
az előrejelzések borúlátóbbak, mint hónapokkal ezelőtt. Így az 
uniós szinten előzetesen jelzett 2 százalékos gazdasági növeke-
déssel szemben jelenleg már csak 0,5–0,6 százalékos növekedés 
jöhet számításba. Ilyen körülmények között a hazai, 2012-es 
esztendei állami költségvetés 1,9 százalékos költségvetési hi-
ánnyal és 2,1 százalékos gazdasági növekedéssel számol. Utalt 
arra is, hogy a költségvetési hiány a megengedett maximális 3 
százalék alatt marad, s ez mindenképpen érdem. De ha már a 
sarokszámokról esett szó, utalhatunk arra is, hogy a költségvetés 
4,24 lej/euró árfolyammal számol, a költségvetési kiadások egy-
harmadát szociális gondozásra fordítják, az állami költségvetés-
ből és az európai alapokból finanszírozott közberuházások 38,1 
milliárd lejt fognak kitenni, a GDP eléri az 579,6 milliárd lejt, az 
éves infláció 3,4 százalékos lesz, az alkalmazottak átlaglétszá-
ma 4 550 000, az országos átlagos bruttó bér 2117 lej a jelenlegi 
2026 lejjel szemben, a munkanélküliek száma pedig a jelenlegi 
445 000-ről előreláthatólag 410 000-re csökken. 

A költségvetés tervezete megkésve véglegesítődött, s ebben 
közrejátszott az is, hogy a kormány megvárta a nemzetközi pénz-
ügyi intézetekkel folytatott tárgyalások kimenetelét is. Hogy mi 
lesz a további sorsa a tervezetnek a parlamenti viták során, azt 
valószínűsíteni lehet: jobbára különösebb módosítások nélkül 
fogják elfogadni. A költségvetés-tervezet kapcsán a költségvetési 
tanács tizenegy kifogást fogalmazott meg, s ezek között szere-
pel többek között az, hogy nincs egyértelműen pontosítva a 
közszférai személyzetszám és átlagbér, a költségvetési politikák 
megfogalmazásában kétértelműség mutatkozik, az Országos 
Infrastruktúra-fejlesztési Program kihatásai a költségvetésre 
nézve nincsenek kellőképpen tisztázva. Ugyanakkor komoly 
kifogásokat fogalmaztak meg a különleges nyugdíjak tekin-
tetében is: annak ellenére, hogy az újraszámítás gyakorlatba 
ültetése előtt a munkaügyi minisztérium számottevő megta-
karításokkal számolt, utólag megállapítható, hogy az pótlóla-
gos kiadásokat okozott. A 2011-es esztendei költségvetés meg-
alapozásánál a nyugdíjak esetében 1755 lejes átlaggal számol-
tak, de az 2012-re az újraszámítás okán 2289-re emelkedett, 
ami 30,4 százalékos növekedést jelent.” Ilyenképpen pedig a 
nyugdíjrendszer megreformálása nem járult hozzá a deficit 
csökkentéséhez, hanem arra „rápótolt” egymilliárd értékű ösz-
szeggel. A jelek szerint a jövő esztendei költségvetés tervezete 
tartalmaz kérdőjeleket, idetartozik az is például, hogy a köz-
szférai létszámcsökkentés tekintetében is tisztázatlan a kérdés, 
ugyanis abban tételesen csak 805 állás megszüntetése szerepel, 
de túl ezen furcsállandó az is, hogy a megelőző időszakokban 
ugyan viszonylag jelentős leépítésre került sor, ennek ellenére a 
minisztériumok, a szakhatóságok működési költségei nemhogy 
csökkentek volna, hanem növekedtek, s ez 2012-ben sem lesz 
másképp. 
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HArgitA megyében

Csökkentek az áfából

A harmadik évnegyed folyamán 
látványos gazdasági növekedést, 
4,4 százalékost jegyzett Romá-
nia. Ez éreztette hatását az álla-
mi költségvetés bevételei tekin-
tetében is. októberben viszont 
„hidegzuhany” érte az állami 
költ ségvetést: meglepő módon 
és aggasztó mértékben csökkent 
az állami költségvetésnek az áfá-
ból származó bevétele. 

Hecser Zoltán
hecser.zoltán@hargitanepe.ro

Az áfából származó bevé-
telek visszaesése azért is 
aggasztó, mert közismert, 

hogy a költségvetési bevételek 
egyik fő forrása az áfa. De mi is 
történt október hónapban? A 
megelőző esztendő azonos idő-
szakához képest 4,6 százalékkal 
csökkent az áfából származó költ-

ségvetési bevétel, olyan körülmé-
nyek között, amikor a megelőző 
14 hónap folyamán az rendszere-
sen növekedett. Ismeretes, hogy 
az elmúlt esztendő derekán az 
áfakulcs 24 százalékkal történő 
megemelése nyomán gyakorlatilag 
sikerült „megmenteni” a 2010-es 
esztendei, valamint az idei költ-
ségvetési hiányt. És ez vonatkoz-
tatható lenne a jövő esztendőre 

> Elsírta magát az olasz miniszter 
a megszorítások bejelentése közben. 
A nyugdíjkorhatár 66 évre emelkedik, 
újra bevezetik az ingatlanadót, és je-
lentősen csökkentik a közigazgatásban 
dolgozók számát – a többi között ezt 
tartalmazza az a megszorító csomag, 
amelyet Mario Monti olasz kormányfő 
jelentett be vasárnap esti sajtótájékoz-
tatóján. 

A megszorító javaslatok sorolása 
közben az egyik minisztere elsírta ma-
gát. „Itália-mentő csomagnak” nevezte 
Mario Monti olasz miniszterelnök a 
következő két évre szóló intézkedése-

ket. Vasárnap esti sajtótájékoztatóján 
a kormányfő úgy fogalmazott, hogy 
„az államfő és a parlament rövid időre 
és azzal a szigorú kötelezettséggel bíz-
ta meg a kormányt, hogy mentse meg 
Olaszországot. A jelenlegi súlyos válság 
négy olasz generáció munkáját teheti 
semmissé. Szorosra kell húzni a nad-
rágszíjat, de feltételeket is teremtünk 
a gazdasági növekedéshez. Együtt sike-
rülni fog”. 

A kormányfő és miniszterei által 
bemutatott csomag 12-15 milliárd 
euró költségcsökkentést tartalmaz, 30 
milliárdos bevétellel. A javaslatcsomag 

szerint a kormány tagjai teljes vagyon-
nyilatkozatot tesznek. A kormányfő-
pénzügyminiszter Monti lemondott 
fizetéséről. Jelentősen csökkentették 
a megyei közigazgatási testületek lét-
számát. 

Az eddigi 50-ről 28-ra csökkentet-
ték a független állami hatóságok szá-
mát. Másfél százalékos egyszeri adóval 
sújtják az előző években külföldi ban-
kokból kedvezményes adóval Olasz-
országba visszahozott vagyonokat. Az 
adókulcsok egyelőre nem változnak, de 
2012 második felétől előreláthatólag 
emelik az általános forgalmi adót. Újra 

bevezetik és megemelik a Berlusconi-
kormány által eltörölt ingatlanadót. 
Járulékfizetés szerinti nyugdíjrend-
szert vezetnek be. Jövő évtől a férfi-
ak minimális nyugdíjkorhatára 66, a 
nőké 62 év lesz és 2018-ig ugyancsak 
66 évre emelkedik. A nők 40 év és egy 
hónap járulékfizetéssel, a férfiak 42 év 
és egy hónappal mehetnek nyugdíjba. 
Aki korábban vonul nyugállományba, 
hiába teljesítette az előírt járulékot, 
nyugdíjából évi 3 százalékot veszít a 
kötelező korhatár eléréséig. Miközben 
áldozathozatalt kért az olaszoktól,  Elsa 
Fornero jóléti miniszter elsírta magát. hí
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Hargita megyében az áfából októberben befolyt összegek 4,3 százalékkal voltak nagyobbak, mint 2010 azonos hónapjában


