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Véghajrához érkezett

Még három hétig vehetik át a

a kiselejtezésre szánt gépko-
csikat november 21-ig vehetik 
át a begyűjtő cégek, november 
23-ig lehet felhasználni az ér-
tékjegyeket, a járműforgalma-
zók pedig november 25-ig kell 
elszámoljanak ezekkel. hargita 
megyében az utóbbi napok-
ban fellángolt az érdeklődés 
a roncsprogram iránt, tudtuk 
meg Bíró József mérnöktől, a 
csíkszeredai remat vezérigaz-
gatójától. 

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

November 21-ig vehetik 
át kiselejtezésre a sze-
mélygépkocsikat a be-

gyűj tőcégek a Környezetvédelmi 
Alap közleménye szerint, az ér-
tékjegyek birtokolói pedig azokat 
november 23-ig használhatják fel, 
a járműforgalmazóknak pedig 
november 25-ig kell elszámolni-
uk az értékjegyekkel. Ezek szerint 
az idei program a véghajrához ér-
kezett, s az abban esetleg érdekelt 
gépkocsi-tulajdonosoknak még 
alig három hét áll a rendelkezé-
sükre. 

több mint százezer 
gépkocsit selejteztek ki
Értesüléseink szerint októ-

ber 24-ig országos viszonylatban 

107 635 személygépkocsi kiselejte-
zésére került sor, azaz ugyanennyi 
értékjegy átvételére (a kibocsá-
tott értékjegyek száma 120 000). 
Ugyanakkor a program keretében 
a szóban forgó időpontig 25 549 
új személygépkocsit vásároltak 
meg. Arról pontos képet nehéz 
alkotni, hogy melyik megyében 
milyen érdeklődés is mutatko-
zott a program idei felfuttatása 
iránt, de úgy tudni, hogy vannak 
olyan megyék, ahol a begyűjtők 
még rendelkeznek értékjegyek-
kel. Azt is tudni, hogy a jogi 
személyek számára elkülönített 
2000 értékjegynek csak csekély 
hányada kelt el. 

az utóbbi napokban 
fellángolt az érdeklődés 
a megyében
A csíkszeredai Remat Rt. ve-

zérigazgatójától, Bíró József mér-
nöktől megtudtuk, hogy az utób-
bi napokban úgymond fellángolt 
az érdeklődés, s becslése szerint az 
a néhány értékjegy, amivel az el-
múlt hét végén még rendelkeztek, 
a mai nap folyamán gazdára talál. 
Elmondta azt is, hogy e hét folya-
mán esetleg a még készleten lévő 
értékjegyek újraelosztására kerül 
sor, s ennek keretében cégük még 
40-50 értékjegyet igényelne. A 
becslések szerint több mint 20 000  

értékjegy még felhasználatlan, s 
az ott van a „szürkepiacon”. Úgy 
tudni, hogy azok piaci ára is alá-
szállt, ma már nehezen lehet elad-
ni 1100 lejnél drágábban egy ér-
tékjegyet. Az adott körülmények 
között az is feltételezhető, hogy 
az elkövetkező napok során még 
olcsóbban is hozzájuthat egy-egy 
értékjegyhez egy érdeklődő sze-
mély. 

1,5 milliárd lej 
a roncsprogramra
Most, hogy ez az akció a vé-

géhez közeledik, nem érdektelen 
számvetést készíteni a program 
beindításától eltelt időszakról. 
2005–2011 között 448 466 
értékjegyet bocsátottak ki, s 
ugyanebben az időszakban a 
kiselejtezett személygépkocsik 
száma 405 912 volt. A megvásá-
rolt új személygépkocsik száma 
pedig 197 035. A programra a 
Környezetvédelmi Alapból kö-
zel 1,5 milliárd lejt fordítottak. 
Utalnunk kell arra is, hogy a 
2011-es évre vonatkozóan a fenti 
számadatok az október 24-i hely-
zetképet tartalmazzák. A kiselej-
tezett gépkocsik túlnyomó több-
ségének „életkora” meghaladta 
a 20 évet. A statisztikák szerint 
egyetlen évben, 2008-ban sike-
rült felhasználni az összes kibo-

A roncsokra kapható értékjegyek piaci ára csökkent, körülbelül ezerszáz lejt adnak érte fotó: domján levente

> Oroszország is segítene az euró
övezetnek. Oroszország kész tárgyal-
ni az egyes euróövezeti országokkal 
arról, hogy a Nemzetközi Valutaala-
pon (IMF) keresztül pénzügyi támo-
gatást ad nekik – mondta Arkagyij 
Dvorkovics, az orosz kormány gaz-
dasági tanácsadója. „Eddig nem volt 
formális kérés az EU részéről, de ha 
kérik, akkor a pénzügyminisztérium, 
a központi bank, a kormány komolyan 
fontolóra veszi a támogatás lehetősé-
gét. Az orosz kormány már megbe-
széléseket folytatott más felzárkózó 
gazdaságú országok vezetőivel is az 

euróövezet megsegítéséről” – tette 
hozzá Dvorkovics. 

A múlt szerdai euróövezeti csúcs-
értekezleten elhatározták, hogy az 
euróövezeti mentőalap (EFSF) köl-
csön zőképességét a mostaninak a négy-
 ötszörösére, akár ezermilliárd euró 
környékére növelik egyebek közt oly 
módon is, hogy célzott közös alapokat 
(SPV) hoznak létre állami és magánbe-
fektetőkkel, illetve a Nemzetközi Valu-
taalappal. 

Ide várják a nagy devizatartalékkal 
rendelkező országok befektetéseit, de 
a részletek kidolgozása még hátravan. 

Az illetékes központi bankok adatai 
szerint Oroszországé nagyságra a vi-
lág harmadik devizatartaléka: 516 
milliárd dollárt ért szeptember végén. 
Ugyanakkor az első helyezett Kína 
devizatartaléka 3200 milliárd dollár 
volt, a második helyezett Japáné, júni-
us végén 1138 milliárd dollár.

> Jeffrey Franks: az infláció csök
kenése a legpozitívabb mutató Romá
niában. Jeffrey Franks, a Nemzetközi 
Valutaalap (IMF) romániai küldöttsé-
gének vezetője vasárnap azt mondta, 
hogy az infláció nagyobb mértékben 

csökkent, mint amire az IMF számí-
tott. Szeptemberben az éves infláció 
3,45%-ra esett vissza, ami a legalacso-
nyabb szint 1990 után. 

A valutaalap küldöttségének veze-
tője azt is megjegyezte, hogy a harma-
dik negyedév mutatói is többnyire jók, 
és pozitívumnak tekinthető az is, hogy 
növekedést jegyeztek az építkezések te-
rületén is. Az IMF-küldöttség október 
25. és november 7. között tartózkodik 
Romániában. Ez idő alatt a jövő évi 
költségvetésről és az állami vállalatok 
megreformálásáról egyeztet a romániai 
döntéshozókkal.hí
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A gazdaság 3%-kal 
nőhet a harmadik 

negyedévben
A hazai össztermék (GDP) akár 3 százalékkal is nőhe-
tett a harmadik negyedévben, főként a jó mezőgazda-
sági évnek köszönhetően – jelentette ki Traian Băsescu 
államfő, miután hivatalában fogadta a Nemzetközi Va-
lutaalap küldöttségét. 

Hírösszefoglaló

Az államfő a Nemzetközi Valutaalap (IMF) küldöttsé-
gét fogadta hivatalában. A delegáció november 7-ig 
tartózkodik Romániában, ellenőrizendő, hogy Ro-

mánia milyen mértékben teljesítette a nemzetközi hitelezői-
vel szemben vállalt feltételeket, és egyeztetik a kormánnyal a 
jövő évre tervezett állami költségvetés sarokszámait. Băsescu 
és az IMF-küldöttség tagjai egyetértettek abban, hogy Ro-
mánia jó gazdasági eredményekre számíthat a harmadik ne-
gyedévtől. Az államfő szerint a GDP bővülése elérheti akár 
a 3 százalékot is a tavalyi harmadik negyedévhez képest. Ez 
főként annak köszönhető, hogy a mezőgazdaságnak kedve-
zett az időjárás, és magas hozama volt a betakarításnak.

Jeffrey Franks, az IMF bukaresti delegációjának vezetője 
szerint a biztató eredmények azt mutatják, hogy az idei egész 
évre tervezett 1,5 százalékos gazdasági növekedés tartható. 
Az eredmények közé sorolták azt is, hogy az infláció a vá-
rakozásnál gyorsabban csökkent, ami lehetővé teszi, hogy a 
belső fogyasztás is enyhén nőjön.

Ugyanakkor Băsescu és az IMF abban is egyetértett, hogy 
Romániának továbbra is óvatosnak kell maradnia, és ennek 
szellemében kell megtervezni a jövő évi költségvetést. Băsescu 
már korábban leszögezte, hogy az eredetileg tervezett 3 száza-
lékos államháztartási hiány helyett jóval kisebb deficittel kell 
számolni. Az államfő ezért nem ért egyet azzal, hogy a kor-
mány emelje a nyugdíjakat és a közalkalmazottak bérét.

A kabinet még nem döntött erről a kérdésről, bár a kor-
mánykoalíciót alkotó pártok támogatják, hogy a nyugdíjakat 
legalább az infláció mértékével igazítsák ki, a közalkalmazot-
tal bérét pedig emeljék a tavalyi, 25 százalékos bércsökkentés 
előtti szintre. A kormány ugyanis egyelőre csak 15 százalékot 
adott vissza január 1-jétől a tavaly júniusi bércsökkentésből. 
Băsescu azért is hangsúlyozza az óvatosságot, mert 2012 vá-
lasztási év lesz, önkormányzati és parlamenti választásokra 
egyaránt sor kerül.

A harmadik negyedév GDP-adatait november 15-én 
ismerteti a statisztikai hivatal. Az első negyedévi 0,7 száza-
lékról a második negyedévben 0,2 százalékra csökkent a gaz-
daság növekedése rendre az előző negyedhez viszonyítva. A 
statisztikai hivatal közleményei szerint az első negyedévben 
1,7 százalékos, a másodikban 1,4 százalékos, így az első fél-
évben átlagosan 1,6 százalékos volt a növekedés az egy évvel 
azelőttihez képest. A GDP 2009-ben 7,1 százalékkal, 2010-
ben 1,3 százalékkal esett vissza, miután a kormány szigorú 
költségvetési konszolidációs programot hirdetett.

Románia az idén kétéves, többoldalú, nemzetközi elővi-
gyázatossági hitelszerződést kötött az IMF szervezésében, 
amelynek értéke meghaladja az 5 milliárd eurót. Ezt a köl-
csönt azonban Románia csak váratlan válsághelyzetben hívja 
le. Tavasszal Románia 20 milliárd euró értékű, szintén két-
éves futamidejű készenléti hitelmegállapodást zárt le sikere-
sen az IMF-fel.


