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Knäcker oljepriset budgeten?

Östtimors ekonomi grundar sig på inkomster från
royaltin på olje- och gasutvinning. Inte mindre än 82%,
1,284 miljarder dollar, av de statliga intäkterna i budgeten för 2016 beräknas komma från olja och gas. Men
vad händer med dessa?

debatt, det har utgiftssidan också gjort. Till och med så
att presidenten utnyttjade sitt veto den 29 december för
att få parlamentet att behandla budgten en andra gång.
President Taur Matan Ruak uttryckte kritik över att
utgifterna för stora infrastrukturprojekt ökas, medan de
för hälsovård, utbildning och jordbruk med god utdelning minskas.

Dels har oljpriset sjunkit ner till drygt 30 USD per
fat, dels beräknas utvinningen från källorna fortsätta att
minska under 2016. Så kommer till exempel
Kitan-fältets ultralätta olja, som utvunnits sedan 2011
med en produktionstopp på 41.000 fat 2013, att ta
slut i början av 2016. Då har fältet gett totalt 60 miljoner
fat olja.

Parlamentet valde att även en andra gång anta
budgeten oförändrad från det första förslaget. Därför
blev presidenten tvungen att godkänna budgeten.

Budgetens totala omsättning är 1.562.223 miljoner
(USA-)dollar. Därav går 7% till elutbyggnad, 7% till
Tasi Mane-projektet, 17% till vägar, 4% till hamnar och
flygplatser och 6% till andra infrastrukturprojekt, alltså
totalt 41% till infrastrukturen. Pensioner och andra
sociala utgifter för veteraner utgör 7%. Utgifterna för
utbildning, 7%, hälsovård, 4%, och jordbruk, 2%, utgör
alltså bara 13% av de totala. Då måste man också
betänka att befolkningen är mycket ung.

Utvinningen av olja och gas var 27% mindre under
2015-års första 8 månader än under samma period 2012,
året med den största produktionen.
Det är också så att av intäkterna från olja och gas
utgör mer än hälften, 739 miljoner dollar, uttag ur oljefonden utöver den uppskattade hållbara intäkten.
Men det är inte bara intäktssidan som föranlett
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