
Költségvetés-Kiigazítás után

Beruházás
vagy adósságtörlesztés?

a kormány október 16-i ülésén jóváhagyták az állami költ-
ségvetés kiigazítását. annak értelmében egyes minisztéri-
umok pénzösszegeket kaptak, másoktól viszont elvettek. 

H. Z.

Több minisztérium is összességében 2,3 milliárd lej 
értékű kiutalásban részesült, köztük az egészségügyi, 
a művelődésügyi, a gazdasági, valamint a regionális 

fejlesztési minisztérium. Elvettek a közpénzügyi, a munka-
ügyi, a nevelésügyi, a környezetvédelmi és a mezőgazdasági 
minisztériumtól. Az idén még volt egy kiigazítás, s ha a két 
vonulatot összehasonlítjuk, az derül ki, hogy jobbára most 
azoktól a szaktárcáktól vettek el költségvetési kiutalásokat, 
amelyek esetében a megelőző kiigazításnál pluszpénzeket 
juttattak. Emil Boc kormányfő a kormányülést követő sajtó-
tájékoztatóján többek között azt hangoztatta, hogy „a kiiga-
zítás egyik célja a beruházások, a beruházások és még egyszer 
a beruházások fenntartása volt, munkahelyek megteremtése 
végett...” Minden jel arra mutat azonban, hogy a pluszban 
kiutalt pénzösszegek tulajdonképpeni célja a megelőző idő-
szakokban felhalmozott tartozások kifizetése. Az egészség-
ügyi minisztérium például 1,23 milliárd lejes pótlólagos ki-
utalásban részesült, s ezen összegnek 40 százaléka (483 millió 
lej) tartozások kifizetésére irányult, fele (560 millió lej) pedig 
azoknak a bevételeknek a fedezésére, amelyekkel eredetileg 
számoltak, de amelyeket az Országos Egészségbiztosítási 
Pénztárnak nem sikerült begyűjtenie. A Szállításügyi Mi-
nisztérium több mint 777 millió lejes pótlólagos kiutalásban 
részesült, aminek 65 százalékát a Metrolex Rt. és az Országos 
Autópálya és Országút Kereskedelmi Társaság tartozásainak 
a törlesztésére fordítják, 82,5 millió lejt pedig a diákok, a 
főiskolások és a nyugdíjasok szállítási költségei szubvencio-
nálására, 155 millió lejt pedig beruházások folytatására. A 
Regionális Fejlesztési és Turisztikai Minisztérium esetében a 
kiutalt 430 millió lej gyakorlatilag a helyi utak korszerűsíté-
si munkálatai tekintetében felgyülemlett régebbi adósságok 
törlesztésére fordítandó. A védelmi minisztérium, valamint 
a közigazgatási és belügyminisztérium esetében a pótlólagos 
kiutalás gyakorlatilag az üzemanyag-beszállítókkal szembeni 
tartozások kiegyenlítésére szolgál. Ilyen körülmények között 
pedig nemigen lehet szó beruházások finanszírozásáról, s 
még kevésbé új beruházások finanszírozásáról. 

Emil Boc kormányfő augusztusban azt állította, hogy az 
esztendő végéig az állami beruházások értéke el fogja érni a 36 
milliárd lejt. Hogy ez meg is valósuljon, az azt feltételezi, hogy 
2011 utolsó három hónapjában havi átlagban 4,3 milliárd lejes 
beruházást kell eszközöljenek a megelőző 9 hónap 2,5 milliárd 
lej értékű havi átlagával szemben. Ez elképzelhető, de nehezen 
hihető. És ha már a beruházásokról esett szó, akkor utalhatunk 
arra is, hogy az év elejétől eltelt időszak során az új beruházá-
sok mintegy 60 százalékos visszaesést mutatnak a megelőző 
esztendő azonos időszakához viszonyítva. Ez nemigen derül ki 
a kormányzati statisztikákból, jelentésekből. A kormány az úgy-
nevezett „cash” költségvetési nyilvántartási szabványt alkalmaz-
za, nem pedig az uniós szabványt, az ESA 95-öt. A kettő közt 
lényegi különbség van, s leegyszerűsítve a dolgokat, az előbbi a 
beruházási munkálatok kifizetésének az időpontjával „számol”, 
az utóbbi pedig a munkálatok leszámlázásának az időpontjával. 
Azaz ez utóbbi valóban csak az új beruházásokat tartja szem 
előtt, nem pedig a tartozástörlesztést is. Nézzük, a gyakorlatban 
mit jelent a két módszer közti különbség. A „cash”-szabvány 
szerint például az első félévben a közberuházások a PIB-nek 6,4 
százalékát tették ki, az utóbbi szerint viszont alig 1,6 százalékát 
az elmúlt esztendei 4,3 százalékkal szemben. 
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az ásványi tartaléKoK

Hargita megyében 22 kitermelési
a több mint három évig tartó gaz-
dasági válság után az arany, az 
ezüst, a réz vagy a kőolaj nem-
zetközi jegyzése egyre-másra 
döntötte/dönti a rekordokat. ilyen 
körülmények között az sem vélet-
len, hogy világszerte kiéleződött a 
harc az ásványi erőforrások meg-
szerzése végett. ez a tendencia 
országunkban is megmutatkozik: 
a világ jelentős kőolajipari tár-
saságai érdeklődnek a románi-
ai potenciális kőolaj-, földgáz-, 
palagázlelőhelyek iránt, de az 
arany, valamint különböző színes-
fémek kitermelése sem hagyja 
hidegen a külföldi befektetőket, 
illetve a hazai, de külföldi érde-
keltségű cégeket. Igen jelentős 
befektetéseket igényel az említett 
lelőhelyek feltárása és kiterme-
lése, valamint olyan különleges 
technológiákat, amelyekkel vi-
lágszerte kevés cég rendelkezik. 
Másabb altalajkincsek iránt is 
fokozódó érdeklődés mutatkozik, 
például az ásványvizek, az építő-
anyagok iránt, ezek tekintetében 
jobbára hazai cégekről van szó.

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Vessünk egy pillantást a hazai 
tartalékokra, illetve egyes 
feltárási és ki termelési mu-

tatószámokra. Ro mánia 15 eszten-
dőre rendelkezik kőolajtartalékok-
kal és 10 esz tendőre földgáztartalé-
kokkal, a kőszéntartalékok a becs-
lések szerint 260 évre elegendőek, 
a lignittartalékok pedig 110 évre. 
2010-ben Románia lignitterme-
lése 28,7 millió tonna volt, orszá-
gunk elektromosenergia-terme-
lésében mint tüzelőanyag a szén 
részesedése 30 százalékos volt. Az 
érdekesség kedvéért: 2010-ben az 
Európai Unió szintjén mintegy 
140 millió tonna barnaszenet és 
mintegy 400 millió tonna lignitet 
termeltek ki. 1989-ben országunk 
bányaiparában még 350 000 sze-
mélyt foglalkoztattak és 700 000 
személyt a bányaiparhoz közvetve 
kapcsolódó tevékenységekben. 
Jelenleg a bányaiparban 24 000 
személy tevékenykedik, s abból 
12 000 a szénbányászatban. Az 
érdemleges eredményeket felmu-

tató kitermelő ágazatok között 
van a barnaszén- és a lignit-, a 
réz-, a só- és az urániumbányá-
szat, az ásványvíz, valamint az 
építőanyagok kitermelése. Ro-
mánia a lelőhelyek száma tekin-
tetében gazdagnak nevezhető, 
de kevésbé a hasznos érctartalom 
vagy a szén esetében a kalóriaér-
ték tekintetében. Ennek ellené-
re – amint már arra utaltunk – a 
tartalékok feltárása és kitermelése 
iránt hovatovább fokozódik az 
érdeklődés. Ezt mi sem bizonyítja 
jobban, mint az, hogy az első fél-
év végén országos viszonylatban 
77 különböző ásványi anyagra 
520 aktív kitermelési licenc volt 
érvényes (ebbe a számba nincs 
belefoglaltatva a kőolaj és a föld-
gáz kitermelésére kibocsátott 
licencek száma). Ezenkívül még 
országszerte számos feltárási, va-
lamint kísérleti kitermelési licenc, 
illetve engedély volt érvényben. 
Ha a licencek területi megoszlá-
sát vizsgáljuk, arra a következte-
tésre jutunk, hogy Bihar, Hunyad 
és Kolozs megyék rendelkeznek a 

> Hatalmas lyuk tátong a szegények 
és a gazdagok között. Új csúcsra tudott 
emelkedni a globálisan kezelt vagyon 
egy friss elemzés szerint, amennyiben a 
pénzügyi eszközökön kívül például az 
ingatlanvagyont is beszámítjuk, akkor 
globálisan 230 000 milliárd dollárt tett 
ki a vagyon 2011 közepén. A különb-
ségek az egyes régiókon belül és azok 
között is óriási, míg a fejlett országok 
jellemzően nagy vagyont tudhatnak 
magukénak, addig a fejlődő országok 
inkább a szegényebb térséget képviselik, 
habár Kínában például nagyon erős a 
felső-középosztály. Szemléletes, hogy a 

globális vagyon mindössze 1 százaléká-
val rendelkezik a világ lakosságának fele, 
a leggazdagabb 10 százaléké a vagyon 
84 százaléka, a leggazdagabb 1 százalék 
pedig a globális vagyon 44 százalékát 
birtokolja. A Credit Suisse szerint vi-
szont a jövőben a növekedés motorját a 
feltörekvő országok jelentik majd, Kínát 
pedig India követi a kikövezett úton. A 
háztartások vagyona nagyon dinamiku-
san emelkedett az elmúlt évtizedben, 
Ausztráliában, Kínában, Új-Zélandon, 
Lengyelországban és Romániában pél-
dául az egy felnőttre jutó vagyon dollár-
ban számítva a háromszorosára emelke-

dett, miközben Indonéziában és Orosz-
országban ötszörözésről beszélhettünk. 
A negatív példák között lehetett hozni 
Japánt, ahol 2000–2010 között mind-
össze 5 százalékos növekedést lehetett 
látni, miközben Argentínában 30 száza-
lékos csökkenést.

> Brüsszel újra eurókötvényen gon-
dolkozik. Az egyes tagországok kü-
lön államkötvényeit teljesen felváltó, 
euróövezeti szintű közös kötvény meg-
teremtése lehet a megoldás az adósság-
piac stabilizálására – áll egy hamarosan 
nyilvánosságra kerülő EU-bizottsági 

tanulmányban, amelyből a tegnapi Fi-
nancial Times közölt részleteket. A lon-
doni gazdasági napilap birtokába jutott 
jelentés háromféle finanszírozási opciót 
vázol, amelyből a legjobbnak bemutatott 
variáció a közös eurókötvény. A közös 
támogatású „stabilitási kötvények” révén 
mindegyik euróövezeti ország fedezni 
tudná finanszírozási igényeit, gyakor-
latilag függetlenül a saját finanszírozási 
helyzetétől. Emellett stabilabb lehetne, 
hiszen olyan hatalmas méretű piac jönne 
létre, amely vetekedhetne a globális mér-
cének tekintett amerikai kincstárjegyek 
piacával. hí
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