Az Erdélyi Magyar Néppárt álláspontja Románia 2018-as
állami költségvetésével kapcsolatosan
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1). Teljesen megalapozatlan a 2018-as költségvetés tervezete, a Tudose-kormány pedig minden
költségvetés-tervezési szabályt felrúgott. A bevételi oldal tervezése „szakmai” rekordokat ért el,
amikor a Pénzügyminisztérium épületétől a Kormány épületéig 15 milliárd lejjel növekedett. A
tervezett bevétel bruttó hazai össztermékhez (GDP) viszonyított mértéke soha nem látott
magasságokba ugrana, az eddigi tapasztalatok szerint ez a szint nem érhető el, ez pedig
kérdésessé teszi a bevállalt költségvetési hiány 3% alatti mértékét a GDP-hez viszonyítva.
2). A valóságtól elrugaszkodott euro/lej árfolyamon készült a költségvetés tervezése. Ez a kitűzött
inflációs célok megvalósítását vonja kétségbe, az infláció növekedése pedig a vásárlóerő és az
életszínvonal csökkenését fogja eredményezni.
3). Álláspontunk szerint nem tartható a majdnem kizárólag fogyasztásra alapozó gazdasági
növekedési mérték. A beruházások csökkenése és a munkaerőhiány komoly gazdasági válságot
vetít előre.
4). A nagy társadalmi elosztó rendszerek (egészségügy, nyugdíjak) nem finanszírozhatóak
nagyarányú, több mint 8 milliárd euró hitel felvétele nélkül. A kormány a gyerekeink jövőjét
tékozolja el az állami adósság felelőtlen növelésével.
5). A jövő évi költségvetés-tervezet egyik legnagyobb problémája, hogy kihagyja a Székelyföldet a
szóban forgó fejlesztésekből. Álláspontunk szerint ez teljesen elfogadhatatlan.
6). Az önkormányzatok a jövedelemadó kulcsának csökkentése miatt komoly bevételkieséssel kell
szembenézzenek 2018-ban, mely ugyanakkor a helyi adók növekedését is eredményezi majd. Erre
megoldást jelentett volna az az indítvány, mely szerint a jövedelemadóból származó bevétel
100%-ban a helyi önkormányzatoknál maradt volna. Az erről szóló módosító javaslatot viszont nem
szavazta meg a parlament. A helyi fejlesztési források durva megnyirbálása elfogadhatatlan a
Néppárt számára.
7). Hosszan lehetne taglalni a lehetséges források elosztásának diszkriminatív tervezetét. Erdély
egyértelműen újra hátrányba kerül, habár élenjáró régiója Romániának a befizetések tekintetében.
Az Erdélyi Magyar Néppárt álláspontja szerint sürgős felülvizsgálatra szorul a költségvetés-tervezet
megalkotásának alapja. A megvitatás alatt levő tervezet elfogadhatatlan Erdély és az erdélyi
(romániai) magyar közösség számára, ezért javasoljuk annak újratárgyalását és az előirányzott
kiadások befizetések szerinti módosítását.
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