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> Apadt a folyófizetési mérleghiány. Az 
egy évvel ezelőtti szinthez viszonyítva 46,4 
százalékkal esett vissza Románia folyó fizeté-
si mérlegének deficitje, amely az idei év első 
négy hónapjában 1,152 milliárd eurót tett 
ki – tette közzé tegnap a Román Nemzeti 
Bank adataira hivatkozva a Mediafax hírügy-
nökség. A változás elsősorban annak tudható 
be, hogy több mint 40 százalékkal csökkent a 
kereskedelmi mérleg hiánya, és 89,8 százalék-
kal nőtt folyó transzferek többlete. Az idei év 

első négy hónapja alatt a folyó fizetési mérleg 
hiánya 634 millió euró volt, szinte 2,5-szer 
kevesebb, mint 2010 hasonló időszakában. 
A kereskedelmi mérleg hiánya 1,473 milliárd 
euró volt, másfélszer kevesebb, mint tavaly 
január és április között. A folyó fizetési mér-
leg hiányát ugyanakkor az országba érkező 
közvetlen külföldi működőtőke-befektetések 
csak 38,5 százalékban voltak képesek lefedni. 
Ez összegszerűen 444 millió eurót jelent a ta-
valyi 623 millió euróhoz képest. A jegybank 
adatai szerint Románia közép- és hosszú távú 
külföldi adóssága április 30-án 73,723 milli-

árd euró volt, a teljes küladósság 79,3 száza-
léka, ami 1,7 százalékkal nagyobb a tavaly év 
végi szintnél. A rövid távú küladósság 19,3 
milliárd euró, ez 4,7 százalékkal nőtt 2010 
december 31-i állapotokhoz képest.

> Kiosztotta a vám- és pénzügyőrség 
alkalmazottjait Blejnar. A romániai vám- és 
pénzügyőrségnél szakmailag gyengén felké-
szült emberek dolgoznak – állította Sorin 
Blejnar, az Országos Adóhivatal (ANAF) 
elnöke. A pénzügyi szakember szerint idén 
1500 alkalmazottól kell megváljon az intézet. 

Blejnar szerint ezután 29 100 finanszírozott 
poszt lesz, a jelenlegi 34 027-ből. A folyamat 
az ANAF elnökének elmondása szerint a mű-
ködés hatékonyságának növelését is célozza, 
ugyanis a megmaradt alkalmazottak „nyo-
mást éreznek majd, hogy bizonyítsák tudásu-
kat”. Ellenkező példának hozta fel a pénzügy-
őrséget és vámhatóságot, ahol az alkalmazot-
tak nem fejlődnek, csak büntetéseket szabnak 
ki. Az intézmény igazgatója az átszervezés 
keretében a nagyobb adófizetők, az adóügyi 
és jogi kihágások, illetve az IT-szegmens el-
lenőrzésére fordítana több munkaerőt.
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az osztrák fakitermlő cégek működésének hatását

fejlődnénk, ha hagynának
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900 négyzetméteres „kastély” ki-
vitelezése sem. „Minden faházat 
előbb a telep udvarán rakunk ösz-
sze. Egyrészt ellenőrizzük, hogy 
minden rendben van-e, minden 
eleme a terv szerint illeszkedik, 
másrészt az elemek számozása ré-
vén gyorsabb a ház helyszínen való 
összerakása is” – sorolja. Elárulja, 
a sportolónak szánt, most készülő, 
építőelemekként összeálló rönkla-
kóház, amikor kész lesz – méreteit 
érzékeltetendő – csak nyolc nyer-
ges vontatóra fog felférni.

mutatóban se marad erdő
Pál Gábor egyébként úgy érzi, a 

vásárlóerőben is magára találó keres-
let alapján cégéhez hasonlóan a töb-
bi Hargita megyei rönkházgyártó 
is szépen fejlődik. A nagy közös 
probléma kapcsán azonban a derűs 
vállalkozóból is kitör a keserűség. A 
faiparban dolgozók közös gondját 
ugyanis két osztrák cég székelyföldi 
ténykedése jelenti: a Kronospané és 
a Schweighoferé. „Én évente 2500 
köbméter fát használok fel, ötven 
embernek adok munkát, és min-
den tevékenységemmel járó hoza-
dékot – közvetve vagy közvetlenül 
– a helyi közösség számára fordítok 
vissza. A Schweighofer viszont 150 
embernek adva munkát naponta 
20 ezer köbméter fát használ fel. 

Abból a fából pedig, ami az ud-
varára egyszer bekerül, Románi-
ában sem a moszt, sem a cándra 
terén senki semmit nem lát töb-
bet. Ha ez így megy tovább, két-

három éven belül az erdeink he-
lyén nemhogy faházgyártásra, de 
még a fogpiszkálónak való fa sem 
marad” – vizionálja Pál Gábor. A 
vállalkozó – bár nem kívánt ösz-
szefüggést keresni – elmondta, az 
osztrák cég megjelenése óta Har-
gita megyében a nyersanyaghiány 
és a duplájára csapott farönkárak 
miatt közel háromszáz gattertelep 
adta vissza a működési engedélyét. 
„Minden telep ha csak tíz embert 
foglalkoztatott, az már legalább 
2000–2500 embert jelentett. 
Most ezeknek legalább fele mun-
kanélküliként az államtól várja a 
megélhetést. Aki ezt a két céget 
beengedte az erdeinkbe, vajon 
ilyesmire is figyelt-e?” – teszi fel a 
kérdést a szépvízi faházgyártó.

Pál Gábor: „Én évente 
2500 köbméter fát hasz-
nálok fel, ötven ember-
nek adok munkát. A 
Schweighofer viszont 
150 embernek adva 
munkát naponta 20 ezer 
köbméter fát használ fel. 
Két év múlva fogpiszká-
lónk sem marad.” 

Pál Gábor a rönkök megmunkálásához használt saját fejlesztésű gépeit mutatja. Költségcsökkentő találékonyság
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