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> Rontott a jövő évi GDP-növekedési 
számon az IMF. Az idei évre várható 1,5 
százalékos gazdasági növekedésprognózist 
tarthatónak véli, ám a román gazdaság jövő 
évre várt 4,5 százalékos bővülési ütemét 
3,5-4 százalékra rontotta legújabb prognó-
zisában a Nemzetközi Valutaalap. Az okok 
részben pontosan a pénzintézet által diktált 
megszorításokkal és a kormányzattól várt 
kiadáscsökkentő intézkedésekkel kapcsola-
tosak. A spórolásért cserébe viszont sikerült 

megállapodnia az IMF által biztosított új, 
3,5 milliárd eurós biztonsági hitelkeretről is, 
mely az idén tavasszal lejáró, még 2009-ben 
kötött hitelmegállapodás helyébe lép.

> Zöld utat kapott a 150 millió eurós 
utolsó hitelrészlet. Teljesült az Európai Bi-
zottság (EB) 5 milliárd eurós kölcsönéből az 
utolsó, 150 milliós utolsó részlet összes kiuta-
lási feltétele – jelentette ki tegnap Bukarestben 
Székely István, az EB romániai küldöttségének 
vezetője. „A feltételek teljesültek, az utolsó 
150 millió eurót is átutaljuk az 5 milliárd eu-

rós kölcsönből” – mondta Székely. A brüsszeli 
szakember a Romániával aláírandó új hitelszer-
ződésre is kitért, aminek alapját egy gazdasági 
program képezi. „Ez a program szolgál alapul 
annak az ötmilliárd eurós elővigyázatossági 
megállapodásnak, amelyből 1,5 milliárdot az 
EB ad. Ezt a pénzt csak akkor utaljuk át, ha a 
kormány által ellenőrizhetetlenül alakul a piac, 
illetve ha a program jó irányban halad” – foly-
tatta az EB megbízottja. Székely kifejtette, az 
új megállapodás központi kérdése egészen 
más, mint a már lezárulté: akkor elsősorban a 
makrogazdasági stabilitásra kellett fókuszálni, 

most az ország potenciáljának fejlesztésére. 
Aláhúzta azt is, hogy növelni kell a hatékony-
ságot az állami vállalatoknál, a szállításban és 
az energetikai iparban.

> 400 millió dolláros veszteség olajból. 
Több mint 400 millió dollárnyi veszteséget 
könyvelhetett el a múlt hét végi árupiaci 
eladási hullám nyomán olajbefektetésein a 
világ legnagyobb árupiaci hedge fundja, az 
5 milliárd dollárt mozgató Clive Capital. A 
Brent hordója két nap alatt 16 dollárral esve, 
105,6 dollárra csökkent.
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Vágják a veszteségforrásokat

négy év múlva a lakosság is 
piaci áron kapja a földgázt

A földgáz árát szakaszosan liberalizálják, 2013-ig a 
vállalatok, míg 2013 és 2015 között a lakosság szá-
mára – jelentette be tegnap Jeffrey Franks. „A dön-
tés szerint idővel módosítani kell az árakat, első lé-
pésben a vállalatok, később a lakossági fogyasztókra 
vonatkozóan is. A vállalatok esetében 2013-ig, a 
lakosság számára pedig 2015-ig fokozatosan emel-
kednek az árak” – hangsúlyozta a Nemzetközi Va-
lutaalap szakembere. Az IMF főtárgyalója előzőleg 
megjegyezte, a hazai hatóságok az európai szabályt 
fogják követni a lakossági és a támogatott fogyasz-
tók tekintetében is.

Megkezdődött a román vasút-
társaság elbocsátásokkal járó 
újraszervezési folyamata. antal 
istván székelyudvarhelyi par-
lamenti képviselő, a képvise-
lőház gazdasági bizottságának 
alelnöke lapunknak nyilatkozva 
elmondta: az évente 250-300 
milliós veszteséget elkönyvelő 
személyszállításban kényszerű 
leépítések több mint ezer sze-
mélyt érintenek.
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A jelenleg létező nyolc-
ból négy regionális köz-
pont – a brassói, craiovai, 

konstancai és galaci – felszámolá-
sát, több járat megszüntetését, il-
letve bérbeadását és 1021 fő elbo-

csátását vonja maga után a román 
vasúttársaság személyszállítási üz-
letágának, a CFR Călători-nak az 
átszervezése. A kényszerlépés tulaj-
donképpen a román vasút műkö-
désének racionalizálása – mondja 
Antal István udvarhelyszéki par-
lamenti képviselő, hiszen a társa-
ság évről évre óriási veszteségeket 
könyvel el, miközben egyre töb-
ben vesznek igénybe más szállí-
tási eszközt. A képviselő szerint 
egyes vasúti vonalak felszámolása 
elkerülhetetlen, mivel perspektíva 
sincs arra, hogy valamikor gazda-
ságosabban tudjanak működni 
bizonyos járatok. Több szárny-
vasutat magáncégeknek adnának 
bérbe, s ezzel folytatnák az évekkel 
ezelőtt elkezdett programot: azaz 
egyes személy- és teherszállítási 

szolgáltatások működtetésének ki-
szervezését. A bérbeadásról szólva 
a honatya elmondta: egy vonalat 
csak azután zárnak be – a megyei 
önkormányzattal konzultálva –, 
miután kétszeri meghirdetés után 
sem veszi bérbe senki. Vannak 
azonban  a kiszervezésre jó példák 
is. A Héjjasfalva–Székelyudvarhely 
szárnyvasutat például hatodik 
éve működteti egy brassói cég: a 
Regiotrans motoros vonatai – a 
cég berkeiből származó informá-
cióink szerint – nem ráfizetése-
sek. Az állam által mintegy ötven 
százalékban támogatott vasúti 
személyszállítás viszont az, a vas-
úttársaság évente 250-300 millió 
lejes veszteséget könyvel el, ezért 
van szükség a képviselő szerint az 
átszervezésre.
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Vágy marad 
az áfacsökkentés

a román államháztartási hiány lefaragási kénysze-
re miatt, illetve az adók jelenlegi gyenge behajtá-
si hatásfoka mellett évekig nincs mód az áfa és a 
jelenleg meghatározó egykulcsos adónemek csök-
kentésére – jelentette ki tegnap jeffrey Franks, a 
nemzetközi valutaalap romániai tárgyalóküldött-
ségének vezetője.

HN-információ

Csak öt-tíz év múlva, az adóbehajtás és a pénzek 
kezelésének hatékonyságjavítása után lát mó-
dot az áfa és egyéb adónemek csökkentésére 

Jeffrey Franks, az IMF romániai tárgyalóküldöttségé-
nek vezetője. A washingtoni pénzintézet szakembere 
tegnapi sajtótájékoztatóján egyértelművé tette: 2012-
ben a költségvetési hiány a GDP 3 százalék alá való 
szorítása érdekében nem lát lehetőséget az adócsök-
kentésre. „Nem látok elegendő lehetőséget az adócsök-
kentésre, mert a költségvetési hiány lefaragása miatt 
az illetékcsökkentéssel párhuzamosan kemény kiadási 
intézkedéseket kellene hozni, amit nem tartok lehet-
ségesnek. Reálisnak kell lennünk” – mondotta Franks. 
Kifejtette, Romániának egyszerűbb, realistább adózási 
rendszerre van szüksége, ám ez csak akkor lehetséges, 
ha javítanak az adók begyűjtésén, a feketegazdaság ki-
fehérítése révén is.

Franks egyébként adócsökkentés helyett a hatósá-
goknak az EU-s pénzalapok lehívására kellene jobban 
összpontosítania. Mint rámutatott, Romániának közel 
másfél milliárd eurót kell visszaadnia, amennyiben bi-
zonyos, uniós alapokból finanszírozott projekteket nem 
fejez be idén. „A kormány jól halad az európai alapok 
felhasználásával, de ez nem elegendő, az erőfeszítéseket 
meg kell kétszerezni. A kevésbé fontos projekteket mel-
lőzni kell, hogy azokra a területekre lehessen összpon-
tosítani, amelyek esetében a felhasználás fokozottan 
gyorsul. Fennáll annak kockázata, hogy Romániának 
már kifizetett összegeket – 1,5 milliárdnyi euró érték-
ben – kelljen visszatérítenie, ha az érintett projekteket 
nem fejezi be ez év végéig” – mondta Franks. Az uniós 
alapok jobb felhasználása érdekében azonban az IMF 
képviselője szerint újabb intézkedések és szabályozók is 
szükségesek.


