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> 3,5 eurós díjat szabnának ki 100 
kilométer autópályára. A kormány 
úgy döntött, hogy száz kilométer au-
tópályára 3,5 eurós díjat szab ki jövő-
re – írja a Capital.ro gazdasági honlap 
a szállításügyi minisztérium forrásaira 
hivatkozva. 

A forrás szerint ugyanakkor problé-
mát fog jelenteni a díjszabás a 100 ki-
lométernél rövidebb szakaszokra. Anca 
Boagiu szállításügyi miniszter korábban 
úgy nyilatkozott, hogy Romániában is 
be fognak vezetni autópályadíjat, mivel 
minden más országban is érvényben van 
hasonló illeték.

> 1100 lejes minimálbért javasol 
a Cartel Alfa szakszervezeti tömb. A 
Cartel Alfa szakszervezeti tömb szerint 
ha a kormány 670 lejről 700 lejre emelné 
a minimálbért, az összeg akkor sem lenne 
elég a napi fogyasztói kosár költségeinek 
fedezésére. 

Az érdekvédelmi szervezet a kor-
mányfőhöz címzett nyílt levelében meg-
fogalmazta, hogy a minimálbér elsősor-
ban a munka értékét kell tükrözze, de 
ösztönöznie kell a munkaerőpiacot, illet-
ve az adócsalás megfékezésének eszköze 
is kell legyen. Emellett pótlólagos állam-
háztartási bevételeket is eredményezhet 

a magasabb adók és járulékok révén. A 
minimális vásárlói kosár fedezéséhez a 
szakszervezet szerint 1100 lejes minimál-
bér lenne elegendő.

> Többlettel zárta az októberi hó-
napot az államháztartás. Októberben 
többlettel zárt az államháztartás, és a 
GDP arányában 0,1 százalékponttal, 2,4 
százalékra mérséklődött az idei költség-
vetési hiány – derült ki tegnap a pénz-
ügyminisztérium által közzétett gazda-
sági adatokból. Az első tízhavi állam-
háztartási hiány 13,3 milliárd lej volt. A 
konszolidált állami költségvetés bevételei 

8,6 százalékkal nőttek az idei év első tíz 
hónapjában a tavalyi év hasonló idősza-
kához képest. 

A legnagyobb növekedést az 
áfabevétel jelentette, amely 21,3 száza-
lékkal emelkedett. A társasági adóból 
származó bevételek 1,8 százalékkal vol-
tak magasabbak, mint a tavalyi év első tíz 
hónapjában. A konszolidált állami költ-
ségvetés tízhavi kiadása 0,9 százalékkal 
nőtt a tavalyi hasonló időszakhoz képest. 
Az idei államháztartási hiány – a nem-
zetközi hitelezőkkel kötött megállapodás 
szerint – nem haladhatja meg a bruttó 
hazai össztermék 4,4 százalékát.hí
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Az E-StAr cSökkEntEttE idEi
és jövő évi EBiTDA-ElőrEjElzésEiT 

Romlottak a kilátások 
a fűtésüzemelőnél

A gyergyószentmiklósi fűtésrendszert is üzemeltető 
E-Star Alternatív Energiaszolgáltató nyrt. a koráb-
bi előrejelzésekhez képest csökkentette az idei és 
a jövő évre vonatkozó EBiTDA-terveit. A társaság 
2011-ben 75 millió euró bevételre és 7 millió euró 
kamatfizetés, adózás és értékcsökkenési leírás előt-
ti (EBiTDA) eredményre számít. A szeptember 1-jén 
kiadott prognózis még 11,1 millió euró EBiTDA-val 
számolt.

Hírösszefoglaló

A 2012. évi előzetes tervben 97,5 millió euró bevétel és 
12,3 milliós euró EBITDA szerepel. Májusban 20,5 
millió euró EBITDA-t jelzett előre a társaság. Az 

idei évi eredményromlást a társaság a romániai beruházások 
jövő évre csúszásával magyarázza, aminek a hatása 3,25 mil-
lió euró kiesés lehet. A projekthez nem sikerült időben új for-
rásokat előteremteni, így a fűtési szezonra nem készültek el 
a hatékonyságnövelő beruházások. Az E-Star távfűtési rend-
szereket korszerűsít és üzemeltet Magyarországon és Romá-
niában. Csökkenti az eredményt az is, hogy az ügyféltartozá-
sokra képzett tartalékokat 250 ezer euróval kellett megemel-
ni, az árfolyamhatások 
pedig további 600 ezer 
euróval csökkentették 
az EBITDA euróban 
kifejezett értékét.

Az E-Star közzé-
tette a 2011. harmadik 
negyedévi eredmé-
nyeit is. A nemzetkö-
zi pénzügyi jelentési 
szabvány (IFRS) alap-
ján készült, konszoli-
dált jelentés szerint az árbevétel 48,2 millió euró volt, több 
mint kétszerese az előző év azonos időszakában elért 21,9 
millió eurós bevételnek. Az EBITDA a bázis szintjén ma-
radt, 5,25 millió eurót tett ki. Az 5,35 millió eurós nettó 
nyereség 67 százalékkal haladja meg az előző évit.

Az E-Star a jelentést magyarázó prezentációjában kö-
zölte azt is, hogy emelkedett több – főként magyarorszá-
gi – önkormányzat lejárt adóssága, és emiatt a társaság arra 
kényszerült, hogy felkészüljön a Fejér megyei önkormány-
zat  hőszolgáltatás-beszüntetésére. Itt keletkezett a legje-
lentősebb fizetési késedelem, a fennálló tartozás nagysága 
elérte az 1,2 millió eurót.

A prezentáció szerint az E-Star kötelező érvényű finan-
szírozási ajánlatot kapott az OTP Banktól. A 9,37 millió 
euró 2019. december 31-én lejáró hitel felvevője a cso-
porthoz tartozó Rába Energiaszolgáltató Kft. A törlesztés 
negyedévente, annuitásos alapon történik. A kölcsön egy 
része refinanszírozást szolgál, másik része romániai fejlesz-
tések finanszírozását. A lehívások 2011. december 31-ig 
történnek meg – olvasható a prezentációban.

A társaság jegyzett tőkéje 99 ezer euró, saját tőkéje 36 
millió euró volt 2011. szeptember 30-án – áll az első három 
negyedévi jelentésben. Az E-Star részvényeivel a Budapesti 
értéktőzsde „A” kategóriájában kereskednek, a papírok hét-
főn délelőtt 5.440 forintot értek, árfolyamuk 2,9 százalék-
kal csökkent az előző záró értékükhöz képest.

illetékesei pontosítottak utólag, azt 
közölve, hogy Romániában ennyi 
személy dolgozik, s ez a Nemzetközi 
Munkaügyi Hivatal (BIM) szabvá-
nyai alapján végzett felmérésből (az 
úgynevezett AMIGO-felmérés) 
derült ki, s abba belefoglaltatnak 
azok a személyek is, akiket törvényes 
formaságok nélkül foglalkoztattak. 
A bizottság elnöke szerint a fenti 
számból mintegy 4 520 000-re tehe-
tő azoké, akiket törvényes feltételek 
között foglalkoztatnak. 

Hargita megyében
sincs pontos kép
Hargita megye esetében is nehéz 

lenne pontosan megmondani az al-
kalmazottak számát. A szeptember 
havi statisztikai jelentésben 62 914 
személy szerepel. Ezt közölte leg-
alábbis a Hargita Megyei Statisztikai 
Igazgatósággal az Országos Statiszti-
kai Hivatal, ugyanis a megyei össze-
sítéséket ez az intézmény végzi. Ha 
viszont a személyi jövedelemadó két 
százalékára történő felajánlásokra 
vonatkozó adatokat nézzük, akkor 
több mint 85 000 személlyel kellene 
számolni. Az igaz viszont, hogy ilyen 
jellegű felajánlást nem csupán az al-
kalmazotti minőségben személyi 
jövedelmet (bért) realizáló szemé-
lyek tehetnek. De a nyugdíjpénztár 
adatai sem találnak a statisztika ada-

taival. Következésképpen nagyjából 
ugyanazzal a dilemmával állunk 
szemben, mint országos szinten. 

Közszférai létszám rejtélye
 Traian Băsescu államelnök a már 

említett november 24-én elhangzott 
expozéjában utalás van arra, hogy 
2010. január 1-től 2011 októberéig 
a költségvetési szektor alkalmazott-
jainak száma 180 000-rel csökkent, 
„egy olyan folyamat keretében, 
amely brutálisan kezdődött, azt kö-
vetően lelassult, de következetesnek 
bizonyult havonta több mint 5000 
személlyel”. Az államelnök szerint 
„ez a folyamat folytatódni fog, Ro-
mániának az állami alkalmazottjai 
száma 1,1 millió körül fog megálla-
podni a 2012-es esztendő végére”. 
Tehát: 2010. január 1-jén állítólag 
1 400 000 főt számolt a közszféra, 
2011 októberében 1 220 000-et 
(1 400 000 mínusz 180 000), s 2012 
végére 1 100 000 lesz, azaz újabb 
120 000 személy elbocsátására le-
hetne számítani. Az államelnöki 
„előrelátásnak” némileg ellentmond 
Emil Boc kormányfő megelőző ki-
jelentése, ami szerint a jövőre nézve 
elégséges lesz a természetes apadás 
(elhalálozás, nyugdíjazás, eltávozás), 
aminek havi átlaga 5000 körül van, 
s ami éves viszonylatban 70 000 főt 
jelent(ene). 

Mit írtak a költségvetésbe?
Pénteken, november 25-én 

megszólalt az ügyben illetékes 
munkaügyi miniszter, Sulfina 
Barbu is, aki már megkockáztatta 
a 125 000 fős létszámcsökkenés 
lehetőségét is, azt állítva, hogy a 
szaktárcák szintjén fognak alapo-
san vizsgálódni a tekintetben, hogy 
hol, milyen létszámcsökkentés le-
hetséges, illetve indokolt. Ha ezen-
túl fognak vizsgálódni, akkor mivel 
számol a kormány által elfogadott 
jövő esztendei állami költségvetés 
tervezete? Mert, hogy mással, mint 
a miniszteri bejelentés, az kiderül 
annak szövegéből, pontosabban a 
költségvetés-tervezet egyik mellék-
letéből. Nos, abban a hitelutalvá-
nyozói minőséggel rendelkező 46 
minisztérium, szakhatóság és orszá-
gos ügynökség létszámkeretében 
összesen 241 726 személy szerepel, 
az idei 242 531-gyel szemben. A két 
szám közti különbség alig 805. In-
nen pedig hosszú az út a több mint 
100 000-es különbségig. Még akkor 
is, ha a szóban forgó létszámkeretbe 
nem foglaltattak bele a hírszerző 
szolgálatok, egyes közintézmények, 
valamint a helyi közigazgatási in-
tézményrendszer (ez utóbbi már 
csak annak okán sem, hogy azok-
nak ugyancsak hitelutalványozói 
minőségük van).

Az idei évi eredmény-
romlást a társaság a 
romániai beruházások 
jövő évre csúszásával 
magyarázza, aminek 
a hatása 3,25 millió 
euró kiesés lehet.


