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A kormány  
a közberuházások 
növelését tervezi 

A közberuházások növelésével akarja élénkíteni a jövő 
évi gazdasági növekedést a kormány – az erre szánt 
pénzösszeg jövőben 7,5 százalékkal haladja meg az 
idei erre szánt pénzügyi keretet.

Hírösszefoglaló

A 2012-es állami költségvetés tervezete szerint a kormány 
7,5 százalékkal növeli a közberuházásokat, így ezek 
értéke eléri a 37,8 milliárd lejt (a jelenlegi árfolyamon 

mintegy 8,8 milliárd eurót), ami a jövő évre tervezett bruttó 
hazai össztermék (GDP) 6,5 százalékának felel meg. Emil Boc 
(fotónkon) miniszterelnök leszögezte, hogy a kormány óvatos 
költségvetés elfogadására készül, amely nélkülözi a populista in-
tézkedéseket, annak ellenére, hogy a jövő év választási esztendő 
lesz Romániában. Boc szerint a GDP tervezett 2 százalékos nö-
vekedését csak úgy lehet elérni, ha növelik a közberuházásokat, s 
ezzel a munkahelyek megtartásához, valamint újak teremtéséhez 
is hozzájárulnak. A pénzügyminisztérium által közétett költség-
vetési tervezet szerint enyhén csökken a szociális és a személyi 
kiadásokra szánt összeg, ugyanakkor 11,2 százalékkal többet 
költenek a szolgáltatásokra és különböző javak beszerzésére.

A minisztériumok többsége több pénzből gazdálkodhat, fő-
ként azok a tárcák, amelyek az európai uniós pályázatok önrészét 
biztosítják. Prioritást jelent az uniós pénzek lehívási arányának 
növelése, mert Románia a 2007 és 2013 közötti uniós költség-
vetésből a rendelkezésére bocsátott strukturális alapoknak eddig 
még a tíz százalékát sem hívta le. A folyamat hatékonyságának 
növelése érdekében ősszel uniós alapok lehívásával foglalkozó 
minisztériumot hozott létre a kormány, amelyet Leonard Orban, 
az Európai Bizottság egykori, többnyelvűségért felelős biztosa 
vezet. Románia nemzetközi hitelezői is sürgetik az uniós pénzek 
lehívásának növelését. Jeffrey Franks, a Nemzetközi Valutaalap 
(IMF) bukaresti küldöttsége vezetője szerint a jövő évben Ro-
mánia akár 2 milliárd euróval is növelheti a közberuházások ér-
tékét az európai alapoknak köszönhetően. Franks szerint a jövő 
évre remélt 2 százalékos gazdasági növekedést a közberuházások 
és a fogyasztás biztosíthatja. A jövő évi költségvetés 1,9 százalé-
kos államháztartási hiánnyal számol, de a deficit elérheti a 2,5 
százalékot is. Jelenleg ugyanis a költségvetés-tervezet nem szá-
mol bér- és nyugdíjemeléssel, de a kormány nem zárja ki annak 
a lehetőségét, hogy a második félévtől enyhén növelje ezeket. 
Franks szerint az infláció mértékének megfelelő 3-4 százalékos 
emelésről lehet csak szó. Románia az idén 1,5 százalékos gazda-
sági növekedésre számít, az államháztartási hiánynak pedig nem 
szabad meghaladnia a GDP 4,4 százalékát.
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Drágább üzemanyag – 

az üzemanyagok kereskedelmi 
árainak elrugaszkodása hovato-
vább aggodalommal tölti el az au-
tósokat, a fuvarozókat. De kihatá-
sai tekintetében átfogóbb a „ható-
sugár”: közvetlenül vagy közvetve 
bármelyik termékféleség áraiba 
begyűrűzhet, gerjesztheti az inf-
lációt, illetve „megnyirbálhatja” 
a vásárlóerőt. Íme: az Országos 
statisztikai Intézet november 
10-i hivatalos közleménye szerint 
októberben a megelőző hónap-
hoz viszonyítva az üzemanyagok 
0,67%-kal drágultak, 2010 de-
cemberéhez viszonyítva pedig 
8,48%-kal, az ipari árucikkek kö-
zül a legnagyobb arányban.

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Vizsgálódott az Országos 
Adóügynökség és a Verseny-
tanács is a dolgok ilyensze-

rű alakulása okán. Egyelőre nem 
sok eredménnyel. A versenytanács 
megállapítását illetően például an-
nak elnöke, Bogdan Chiriţoiu nem-
régiben azt nyilatkozta, hogy két 
vizsgálatot is lefolytattak, az egyiket 
finalizálták is, azt megküldték az Eu-
rópai Bizottságnak. Arra hárul annak 
megállapítása, hogy az uniós egyez-
mények sérültek-e, a végső döntés 
viszont a román kormányra. Majd 
megküldik az érintett cégeknek is, 
azok esetleges észrevételei alapján 
pedig a következtetéseket véglegesí-
tik. Annyit még hozzáfűzött, hogy 
„egy adott ügyben fennállhat a meg-

állapodás gyanúja” az árképzést ille-
tően. Valamit sejtet az elnök, de „so-
kat nem mond”... Ezek szerint pedig 
más nem mondható mint az, hogy 
„lassan őrölnek a Versenytanács mal-
mai”. De nem így az üzemanyag-for-
galmazóké, mármint az ártényezők 
„ledarálása” tekintetében. Hogy, 
hogy nem csökken a kőolaj világpia-
ci ára, a kiskereskedelmi árak viszont 
emelkednek, zsugorodik az eladott 
üzemanyag-mennyiség, de csodák-
csodája, nem úgy a forgalmazók 
nyeresége, sőt az „terebélyesedik”. 
Nézzük meg a legnagyobb hazai kő-
olajipari cég számadatait: az eladott 
üzemanyag-mennyiség az esztendő 
első kilenc hónapja során 2%-kal 
csökkent 2010 azonos időszakához 
viszonyítva, de a cég nettó nyeresége 
megduplázódott, közel 700 millió 
euró volt. Azt sem lehet figyelmen 
kívül hagyni, hogy az osztrák anya-
vállalat, az OMV nyereségében a 
Petrom 55%-kal részesült. Amúgy a 
becslések szerint a Petrom ez évi net-
tó nyeresége meg fogja közelíteni az 
1 milliárd eurót. 

 
Csökkenő forgalom, 
növekvő profit
Mindebben nem lát semmi ki-

vetnivalót a Petrom elnök-vezér-
igazgatója, Mariana Gheorghe, aki 
szerint a nyereség gyarapodásában 
különleges jelentősége volt a cég te-
vé kenység-restrukturálásának, egyes 
veszteséges feldolgozói kapacitások 
bezárásának, a gazdálkodás ésszerűb-
bé tételének. Elismerte azt is, hogy a 

kereslet is „szabályozta” árképzésü-
ket, s olyan körülmények közt ami-
kor fokozódik a kereslet, természetes 
az árak növekedése. A kereslet-kí-
nálat szabályozza a piacot – így az 
elnök-vezérigazgató. Mintegy bíráló 
hangnemben utalt arra is, hogy gya-
korta hallani az árdrágítá sokról, de 
amikor árcsökkentésre kerül sor, azt 
a sajtó rendszerint elhallgatja. Igaz: 
esetenként a forgalmazók csökken-
tették az árakat, de azok még csak 
véletlenül sem „kompenzálták” az 
előzetes drágulást – mondjuk mi.  

Az ipari árucikkek közül az üzemanyag drágult a legnagyobb arányban tavaly decemberhez viszonyítva

> Merkel azt szeretné, hogy az EU be-
leszólhasson a tagállamok költségvetésébe. 
Angela Merkel német kancellár fel akarja 
gyorsítani az Európai Unió alapszerződésé-
nek módosítását. A Reuters úgy írja, hogy a 
német kormány szerint az EU-nak jogot kel-
lene kapnia a beavatkozásra a nemzeti költ-
ségvetésekbe, ha az euróövezet stabilitása 
forog kockán, például úgy, hogy az Európai 
Bíróság érvényteleníthetné a nem megfelelő-
nek minősített költségvetést. Merkel szeret-
né, ha a 27 tagállam már jövő év végéig jóvá-
hagyná a változtatásokat. Az új német elkép-
zelések szerint nem Brüsszelben írnák ezen-
túl a nemzeti költségvetéseket, de a németek 

szerint az EU alapszerződésében is rögzíteni 
kellene szankciók lehetőségét, például az Eu-
rópai Bíróság felhatalmazását arra, hogy az 
EU „följelentése” nyomán érvényteleníthes-

se a nem megfelelőnek minősített költség-
vetést. Merkel októberben megszerezte az 
EU beleegyezését ahhoz, hogy megnyíljon 
az út a Lisszaboni Szerződés átgondolására, 
azért, hogy állandó eszközrendszert lehessen 
teremteni válságok kezelésére. Az Európai 
Tanács elnöke, Herman van Rompuy meg-
bízást kapott, hogy decemberben jelentse a 
tanácsnak, milyen korlátozott változtatási 
javaslatoknak van esélyük. Az eredeti me-
netrend szerint a tagállamoknak 2012 köze-
péig kellene jóváhagyniuk a módosításokat. 
Most azonban – a Reuters tudomása szerint 
– a német kormány már jövő tavaszra sze-
retné konkrétan és készen látni a szavazásra 

fölteendő a javaslatokat. A nehézség az, hogy 
jó néhány EU-tagország ódzkodik az amúgy 
is keserves belpolitikai vajúdások árán meg-
született Lisszaboni Szerződés megváltozta-
tásától, főleg, hogy újabb népszavazásokat 
kellene rendezni, mások pedig úgy vélik, a 
pazarló tagországok ellen szerződésmódosí-
tás nélkül is fel lehet lépni szigorúbban. Az 
EU illetékes intézményei októberben már 
jóváhagyták a túlzottdeficit-eljárás megszi-
gorítását és a túlzott egyensúlytalansági el-
járás bevezetését, ez azonban csak mélyebb 
vizsgálódást és javaslattevést tesz lehetővé a 
brüsszeli bizottság számára a nemzeti költ-
ségvetések kidolgozásakor.hí
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