
„Az attól függ, lesz hó vagy nem 
lesz, lesz hideg vagy nem lesz” 
– mondta Sebestyén József, 
amikor arról faggattuk, a tavalyi 
rekordeladás után mit remél az 
ideitől. A parajdi sóbánya igazga-
tóhelyettesétől azt is megtudtuk, 
várhatóan két év múlva szakíta-
nak a sok ember, kevés gép tí-
pusú orosz technológiával, s egy 
új, korszerű maró-fejtő géptől re-
mélik a termelési kapacitás nö-
velését. Ezzel egy időben viszont 
kevesebb emberre lesz szükség 
a kitermelésben.
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Tavaly ilyenkor hosszú és hi-
deg telet jósoltak a meteo-
rológusok, ami igen jól jött 

a parajdi sóbányának is: a tavalyelőt-
ti 88 ezer tonnányi kitermeléshez 
képest csak a tavalyi év január-feb-
ruárjában 50 ezer tonna só került a 
felszínre, s ez a szám év végére csu-
pán öt tonnával maradt el a terme-
lési kapacitás maximumától, azaz a 
145 ezer tonnától. „Szerződésünk 
van a magyarországi és romániai 
útügyekkel, kérdés, milyen telünk 
lesz, mennyi sót fognak elvinni 
Parajdról” – vetíti előre az idei kilá-
tásokat Sebestyén József. Az igazga-
tóhelyettes azt mondja, a parajdi só 
mintegy 98 százaléka az utakon vég-
zi, ebből pedig mintegy hatvanezer 
tonnát szállítanak Magyarországra, 
ahol főként a budapesti utakat és az 
autópályákat szórják vele. Koráb-
ban jutott egy kevés Szerbiába is, 
újabban azonban a közelség miatt 

az oltyánok szállítanak délnyugati 
szomszédainkhoz. A 155 személyt 
foglalkoztató bányából felszínre ke-
rülő só nagyon kevés hányada jut a 
konyhaasztalokra, fürdővízbe, s még 
kevesebb az állatok elé.

Több bányalátogató
Akárcsak az útszóró só eladását, 

a bányalátogatást is nagyban befo-
lyásolja az időjárás. „Ha esik az eső, 
akkor mindenki a bányába húzódik” 
– mondja tréfálkozva Sebestyén Jó-
zsef. Idén – talán a sok nyár eleji eső-
nek is köszönhetően – öt-hat száza-
lékkal nőtt a bányalátogatók száma a 
tavalyi 480 ezer látogatóhoz képest. 
Novemberben, decemberben már 
nem számítanak sok emberre, csu-

pán néhány kezelésre járó „tévedhet 
le” a mélybe. Az idei rekord egyéb-
ként napi hatezer látogató volt.

Másfél száz helyett félszáz
A kitermelés mikéntjéről érdek-

lődve Sebestyén elárulta: immár el-
hárult a rengeteg engedélyeztetéssel, 
tervezéssel, papírmunkával járó aka-
dály a más, modernebb kitermelési 
rendszerre való átállás elől. „Eddig 
az orosz technológiát használtuk: 
sok ember, kevés gép. Ezen kell vál-
toztassunk, Nyugaton már profi 
gépek végzik a munka zömét.” A 
tervek szerint egy év múlva Parajdra 
is kerül egy profi kitermelő gép, a va-
lóság azonban azt mondatja az igaz-
gatóhelyettessel, lesz abból kettő is: 
„ez egy olyan gép lesz, ami minden 
munkát elvégez, de csak a legyártása 
egy esztendőbe kerül”. A svédországi 
Scandia cégtől megrendelt maró-fej-
tő gép Parajdra kerülése után tehát 
új fejezet kezdődik a sóbánya éle-
tében. A legtöbbeket foglalkoztató 
kérdés az, mi lesz a kitermelésben 
dolgozó másfél száz alkalmazottal. 
„Elmennek nyugdíjba. Végül is ez 
egy természetes folyamat” – mondja 
Sebestyén, hozzátéve, tavaly 16, idén 
17 személy ment nyugdíjba, s a ki-
termelés modernizálása után mind-
össze ötven emberre lesz szükség a 
mélyben.

Kitermelésre váró só minden-
esetre van elég: becslések szerint a 
cipó alakú sóhegy belsejében 1600 
méter mélységig mintegy hárommil-
liárd tonna található.
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Javítás a bányamélyben: hamarosan új marógép váltja a régi technikát fotó: egyed ufó zoltán

> Székely, EB: Becslésünk: két szá-
zalék körüli gazdasági növekedés, il-
letve 1,9-2,1 százalékos költségvetési 
hiány. Az Európai Bizottság becslése 
szerint jövő évben a gazdasági növeke-
dés 2 százalék körüli lesz, a pénzforgal-
mi alapú költségvetési deficit pedig a 
GDP 1,9-2,1 százalékát fogja kitenni, 
az ESA standard 3 százaléka alatti szin-
ten maradva – közölte tegnap Székely 
István, az EB romániai küldöttségének 
vezetője. Mugur Isărescu, a BNR kor-
mányzója tegnap a negyedévi inflációs 
jelentés ismertetésekor azt nyilatkozta, 
a jövő évi inflációs előrejelzés alapforga-

tókönyvénél „két százalék körüli, illetve 
valamivel e fölötti” gazdasági növeke-
déssel számoltak. Isărescu nem közölt 
részleteket a 2012-es gazdasági növeke-
dési előrejelzésről. Traian Băsescu elnök 
csütörtökön az IMF, a Világbank és az 
EB küldöttségével találkozva azt nyilat-
kozta, hogy a jövő évi gazdasági növe-
kedés előrejelzése 1,7 és 2,7 százalék kö-
zötti. Az államfő kifejtette véleményét, 
miszerint idén a gazdasági növekedés 
meg fogja haladni a 2 százalékot, de meg 
kell várni az utolsó negyedévi adatokat. 
A kormány idénre a GDP 1,5 százalékos 
növekedését tervezi. A jövő évi költség-

vetést illetően Băsescu csütörtökön azt 
mondta, a deficitet a GDP 1,9 százalé-
kára fogják számolni, 2,5 százalékig me-
nően a pénzforgalmi alapú számításnál, 
ami az ESA szerint 3 százalékot jelent. 
Az államelnök kijelentése megerősítette 
a Mediafax értesülését, miszerint a kor-
mány és az IMF jövő évre a GDP 1,9 és 
2,1 százaléka közötti deficitről tárgyalt, 
ami a második félévben legtöbb 2,5 szá-
zalékra emelhető, ha sor kerül az állami 
vállalatok átszervezésére, hogy a végső 
deficit, amely tartalmazza e vállalatok 
veszteségeit is, ne haladja meg a 3 száza-
lékot.hí
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MAgánMEnEdzsErEkET kér 
Az állAMi vállAlATok élérE Az iMF

Franks: véget kell 
vetni az „okos fiúk” 

rendszerének 
A kormánynak siettetnie kell a privatizálást és az állami 
vállalatok magánmenedzsereinek kinevezését, hogy végleg 
megváltozzék a rendszer, amelyben az okos fiúk érdemte-
len profitokhoz jutnak – nyilatkozta tegnap jeffrey Franks, 
az iMF romániai kiértékelő küldöttségének vezetője.

Hírösszefoglaló

„Végleg meg kell szabadulniuk ettől a rendszertől, 
amelyben az okos fiúk, az állami és a magánszek-
torban egyaránt, érdemtelenül tesznek szert pro-

fitra, miközben alkalmazottjaik és a nagyközönség fizeti meg 
ezeket az eredménytelen tevékenységeket” – mondta Franks. 
Az IMF küldöttségvezetője elmondta, megfelelő elszántságot 
észlelt a román miniszterek és hatóságok részéről a privatizáci-
ós folyamat gyorsítására általában, valamint az állami vállalatok 
magánmenedzsereinek kinevezésére, de úgy véli, még több cse-
lekvőkészségre van szükség, és az év végéig véglegesíteni kellene a 
vonatkozó törvényeket. 

Az Európai Bizottság (EB) a Hidroelectricának a galaci 
Arcelor Mittal és a slatinai Alro vállalattal kötött szerződéseit el-
lenőrzi, de azokat is, amelyeket a kiskereskedelmi energiaforgal-
mazókkal kötött, mert ezek a piaci szint alatti tarifákkal jöttek 
létre – közölte októberben Joaquin Almunia, az EB alelnöke.

Traian Băsescu elnök csütörtök este – miután találkozott 
az IMF, a Világbank és az EB „hármasfogatával” – azt nyilat-
kozta, hogy az EU-kormányzat képviselőjét arra kérte, a Digi 
Competition gyorsítsa az áramszolgáltatás terén kötött szerző-
dések elemzését.

„Persze nemcsak az Alro és a galaci Sidex érdekel bennünket, 
ahol meggyőződésem, hogy a dolgok nem tekinthetők állami 
segélynek, de különösképpen érdekelnek az olyan cégekkel kö-
tött szerződések, amelyeknek egy irodájukon és egy telefonju-
kon kívül egyebük sincs, és hatalmas szerződéseket kapnak, ele-
mezni kell ezeket, és megnézni, hogy illeszkednek-e az európai 
versenyszabályokhoz. Ha nem, meg kell semmisíteni a szerző-
déseket és ki kell fizettetni a megfelelő kártérítést” – mondta az 
államelnök.

kilenc „magánigazgató”

A kormány megállapodott az IMF-fel, hogy idén kilenc ál-
lami vállalathoz neveznek ki magánmenedzsereket, és jövő 
évben további hat társaság kerül a listára. Az első vállalatok, 
amelyekhez magánmenedzsereket neveznek ki: a Román 
Posta, a Tarom, a CFR Marfă, az Electrificare CFR, az 
Olténia Országos Kőszéntársaság, az Electrica szolgáltató 
részlege, a Hidroelectrica, a Romarm és az Oltchim. Jövő 
évben további hat társaság kap magánmenedzsert: a CFR, a 
CFR személyszállító részlege, a Nuclearelectrica, a Transgaz, 
a Transelectrica és a Romgaz. A kormány úgyszintén vál-
lalta, hogy több vállalat részvényeit eladásra kínálja három 
csoportban, elsőként októberben a Transelectrica, majd de-
cemberben a Transgaz csomagjait. Az első csoportba foglal-
ják az Oltchimet, a Romgazt, a Taromot, a Transelectricát 
és a Transgaz vállalatot. 


