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> Igazgatói székbe kerül a kvóta-ügy. 
Felfüggesztették Románia szén-dioxid-kibocsá-
tási jogosítványokkal való kereskedésének jogát 
– jelentette be tegnap közlemény formájában 
a Környezetvédelmi Minisztérium. A Kiotói 
Egyezmény alkalmazását felügyelő bizottság 
döntése mindaddig érvényes, amíg a felfedett 
hiányosságokat meg nem oldják. Mivel a vár-
hatóan több hónapra szóló felfüggesztés miatt 
az államot több száz millió eurós veszteség éri, 
Borbély László tárcavezető a hétvégén bejelen-

tette: a mai naptól felmenti tisztségéből Nagy 
Józsefet, a kvóta-ügyleteket is felügyelő Orszá-
gos Környezetvédelmi Hatóság elnökét. Nagy 
József tegnap máris bejelentette lemondását.

> Alig nőtt júliusban a deficit. A pénzügy-
minisztérium adatai alapján múlt hónapban alig 
0,02 százalékkal nőtt a költségvetési deficit, így a 
hiány jelenleg a GDP 2,09 százalékával egyenlő. 
Az állam bevételei az év első 7 hónapjában elér-
ték a 102 milliárd lejt. Ez 9,4 százalékkal több, 
mint a tavalyi bevételek, a kiadások viszont csak 
0,1 százalékkal növekedtek. A Pénzügyminisz-

térium szerint a kabinetnek júliusban volt a 
legnagyobb bevétele, több mint 17 milliárd lej, 
és ez főként az áfából származik. A kiadások 
területén a szaktárca szerint a kormány idén 60 
százalékkal több pénzt fordított uniós beru-
házásokra, mint tavaly, illetve 17,8 százalékkal 
csökkentette személyzeti kiadásait. Az állam 
egyébként azt vállalta a nemzetközi hitelintéze-
tekkel szemben, hogy az idei költségvetési hiány 
nem fogja túllépni a 4,4 százalékot.

> Biztosító-statisztika. Az év első hat 
hónapjában a biztosítók 2,13 milliárd lej érték-

ben fizettek kártérítést, ez a befizetett díjak 67 
százalékát teszi ki – olvasható a Pénzcsinálók.
ro gazdasági honlapon. A Biztosítási Felügye-
let közleménye szerint jelentősen csökkent a 
Casco típusú biztosítások értéke, és a kötelező 
biztosításokból származó bevétel is visszaesett. 
A Casco esetében például, míg 2010-ben 3009 
lej volt ennek az értéke, addig idén 2457 lejt kel-
lett fizetni ezért a biztosításért. Angela Tonescu, 
a Biztosítási Felügyelet elnöke szerint azonban 
folyamatosan növekszik a kötelező lakásbiztosí-
tást kötők száma, és az egészségügyi biztosításo-
kat igénylők aránya is növekvőben van.

hirdetés

Nem várt heves ellenállás fogadja 
a román politikum részéről a szé-
kelyföldi siC-pénzhelyettesítővel 
kapcsolatos kezdeményezést. 
no ha a székelyföldi helyi fizető-
eszközzel kapcsolatban össze-
hívott szombati, tusnádfürdői 
egyeztető még csak a kezdeti 
lépéseket jelenti, a romániai po-
litikusok szemében már maga 
az ötlet is kiverte a biztosítékot: 
a SIC-pénzutalványokat van, aki 
csak viccnek, más viszont egye-
nesen az ország szuverenitása 
elleni támadásnak tartja.

domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

Bár a valóságban még sehol 
sincs, ennek ellenére máris 
alaposan felkavarta a kedé-

lyeket a székelyföldi helyi pénz-
helyettesítő fizetőeszköz, a SIC 
bevezetésének gondolata. A több 
nyugat-európai ország – többek 
közt a svájci wig vagy épp a nyugat-
magyarországi kékfrank – példája 
alapján elképzelt székelyföldi fize-

tési és elszámolási barterrendszer 
keretében bevezetésre kerülő, s ne-
vében is Székelyföldre utaló SIC-
pénzhelyettesítő már az életre hívás 
szándékával is kivívta egyes romá-
niai politikusok ellenszenvét.

Románia szuverenitását
féltik a siC-től
A SIC-fizetőeszköz, és az ezt 

kezelő majdani székelyföldi pénz-
intézetnek tekintett Siculorum 
Bes-Bank kapcsán tartott szombati, 
tusnádfürdői megbeszélés körüli he-
ves ellenvélemények – mint Éltes Zol-
tán Imrétől, a SIC-kezdeményezés 
ötletgazdájától meg tudtuk – nagyon 
meglepte az érin tetteket, s ez rányom-
ta bélyegét a 17 helyi vállalkozóval 
tartott egyeztető megbeszélésre is. 
A helyi kezdeményezés elleni legve-
hemensebb kirohanást Lia Olguţa 
Vasilescu szociáldemokra szenátor 
intézte, aki szerint a székelyföldi 
helyi pénzhelyettesítő ötletét egye-
nesen a román állam szuverenitás 
elleni támadásként értékelte. „A 
román állam szuverenitása elleni 
közvetlen támadás, mert a nemze-
ti valuta az állam szuverenitásának 
egyik eleme, és amikor valamely 
földrajzi térségben megjelenik egy 

másik pénznem, ami nem a román 
lej, akkor napnál világosabb, hogy 
a román állam veszít szuverenitá-
sából” – fejtette ki még pénteken, 
azaz még a hétvégi tusnádfürdői 
találkozó előtt a politikus asszony, 
külön bírálva az ügy kapcsán Emil 
Boc miniszterelnököt is, amiért 
„a lábtörlő szerepét vállalva” nem 
foglalt még eddig állást a SIC-
kérdésben. De viccnek nevezte 
a székelyföldi fizetőeszközzel és 
bankkal kapcsolatos kezdeménye-
zés Kelemen Hunor, a RMDSZ 
elnöke is, míg Borbély László, a 
szövetség politikai alelnöke csak 
„egzotikus álomnak” titulálta. „Ez 
egy vicc, nem egy bank. Olyasmi-
ről, amit nem lehet megvalósítani, 
és aminek semmi értelme nincs, 
nem mondhatok semmit” – jelen-
tette ki sajtókérdésre válaszolva 
szombaton Kelemen.

Éltes: „erre álmunkban
sem gondoltunk”
A nem várt heves ellenállás azon-

ban egyelőre nem tántorítja el a kez-
deményezőket céljuktól, így mint 
Éltes Zoltán lapunknak elmondta 
a szombati munkamegbeszélést 
szeptember 24-én, Csíkszeredában 

a társaságuk alakuló ülése fogja kö-
vetni. „Arra viszont, hogy egy cso-
port létrehoz egy kereskedelmi tár-
saságot, mely egy pénzhelyettesítő 
utalványt fog forgalomba bocsáta-
ni, s erre ilyen hevesen reagáljanak, 
még álmunkban sem gondoltuk 
volna. Nem egy bankjegyről, egy 
bankjegycímletről van szó, hanem 
egy olyan pénzhelyettesítőről, 
mint amilyent a jelenlegi romániai 
használatban az ételjegyek is betöl-
tenek” – magyarázta Éltes. „A helyi 
pénz kibocsátásának Európa-szerte 
vannak előzményei, és sehol nem 
fordult elő ilyen jellegű fogadtatás, 
mint nálunk. A gazdasági híreket 
tanulmányozva, úgy hiszem, a vál-
ság java még ezután következik. Ezt 
próbáljuk kivédeni, erre próbáljuk 
a lakosságot felkészíteni: ha már 
nincs pénz a körforgásban, akkor 
legalább a barterkereskedelem a 
pénzutalványok révén történhes-
sen. A SIC-pénzhelyettesítő lé-
nyegében arra jó, hogy a helyi áru-
kereskedelmet gyorsítva élénkítse a 
termelést, s a kölcsönös bizalom ha-
tására gyakorlatilag az egész gazda-
sági életet pezsdítse. Ezt bárkinek 
fel kellene tudni fogni, aki közgaz-
dasági végzettséggel rendelkezik, 

vagy csak betekintése is van a gaz-
dasági folyamatokba” – fejtette ki a 
székelyföldi SIC-pénzhelyettesítőt 
megálmodó szakember.

nem lesz egyszerű
az engedélyeztetés
Kérdésünkre, hogy a negatív 

fogadtatás befolyásolja-e a további 
terveiket, Éltes nem titkolta: máris 
befolyásolta. Bár a társaságuk be-
jegyeztetésének akadályoztatásától 
nem tart, azonban a pénzhelyette-
sítő kibocsátásához nélkülözhe-
tetlen minisztériumi és jegybanki 
engedélyek megszerzése kapcsán 
már érzi, ellenállásba fognak ütközi. 
„Alaposan ismerem a magyar gazda-
ságot és a magyar jogszabályozást is. 
A kékfrank kapcsán például míg az 
engedélyeztetési folyamat a magyar 
jegybankon fél év alatt ment át, ér-
tesüléseim szerint a Román Nemzeti 
Bank a véleményezését legkevesebb 
egy-másfél év alatt adja ki, de az időt 
akár két évig is elhúzhatják” – teszi 
hozzá Éltes, így a kezdeményezés 
engedélyeztetése kapcsán példaként 
emlegetett soproni kékfrank nevű 
helyi fizetőeszközzel ellentétben 
egyáltalán nem számítanak köny-
nyed, hat hónapos átfutási időre.


