
6 Krónika  2018. március 13., kedd gazdaság
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Tudásközpont az 
élelmiszer-minőségért
Az Európai Bizottság az élelmi-
szercsalás elleni küzdelemmel és 
az élelmiszer-minőséggel foglal-
kozó tudásközpontot hozott lét-
re, amely ma kezdi meg munká-
ját. A brüsszeli testület tegnapi 
tájékoztatása szerint a tudásköz-
pont létrehozását fogyasztói ag-
gályok indokolták, és a bizottsági 
és azon kívüli szakértők hálóza-
ta lesz. Feladata, hogy az élelmi-
szercsalással és az élelmiszer-mi-
nőségi kérdésekkel kapcsolat-
ban naprakész ismeretekkel lás-
sa el az uniós döntéshozókat és a 
tagállami hatóságokat.  A tudás-
központ össze fogja hangolni a 
piacfelügyeleti tevékenységeket, 
egyebek mellett az uniós piaco-
kon ugyanolyan csomagolásban 
és márkajelzéssel forgalmazott 
élelmiszerek összetételének és 
érzékszervi jellemzőinek vizsgála-
tát, ugyanakkor riasztási és infor-
mációs rendszerként fog működ-
ni  élelmiszercsalás esetén.

Nőtt a külkereskedelmi 
mérleg hiánya
 Januárban a román külkereske-
delmi mérleg hiánya elérte a 775 
millió eurót, ami csaknem 170 mil-
lió euróval nagyobb a tavalyi év el-
ső hónapjában mért értékhez ké-
pest – közölte tegnap az Országos 
Statisztikai Intézet (INS). A beho-
zatal idén januárban is gyorsabb 
ütemben nőtt, mint a kivitel. Az 
import értéke elérte a 6,197 milli-
árd eurót, ami 17,3 százalékos nö-
vekedés a januárihoz mérten. Ro-
mánia januárban 5,422 milliárd 
euró értékben exportált, ami csak-
nem 16 százalékos gyorsulás éves 
összevetésben. A külkereskedel-
mi deficit – mint ismert – a bővü-
lő belföldi fogyasztás miatt emel-
kedett meg jelentősen az elmúlt 
két évben.

Tovább bővítenék 
az együttműködést
 A magyar kormány célja, hogy a 
Kárpát-medencében olyan gaz-
dasági tér alakuljon a befekteté-
sek és üzleti kapcsolatok erősí-
tése révén, amely belátható időn 
belül eléri a nyugat-európai or-
szágok gazdasági integrációjá-
nak szintjét – jelentette ki teg-
nap Varga Mihály nemzetgazda-
sági miniszter a Kárpát-meden-
cei gazdasági konferencián és ki-
állításon, Budapesten.  „A ma-
gyar kormány ugyanakkor nem-
csak az országhatáron belül, ha-
nem az azon kívül élő magyarság 
gazdasági előrejutásában is érde-
kelt, ezért lehetőséget kell terem-
teni arra, hogy a Kárpát-meden-
cei vállalkozók az eddiginél ered-
ményesebben vegyenek részt 
a piaci versenyben” – húzta alá 
Varga Mihály. Rámutatott, a Ma-
gyar Nemzeti Kereskedőház fon-
tos szerepet tölt be ebben a mun-
kában a határokon átívelő ma-
gyar–magyar gazdasági kapcso-
latok erősítésével és a Magyar-
ország és a közép-európai régió 
országai közötti együttműködés 
ösztönzésével.

Év végéig biztosan eltart az új közbeszerzési eljárás kiírása Marosvásárhelyen

Álomból rémálommá vált a terelőút

A brassói út- és hídügyi igaz-
gatóság befejezi a marosvá-
sárhelyi terelőút két szélén, 

Nagyernyében és Jedden elkez-
dett bekötőútrészeket, majd állag-
megőrzési munkálatokat végez, de 
az év végéig nem folytatják a nagy-
lélegzetű beruházást – jelentet-
te be az elmúlt hétvégén Lucian 
Goga Maros megyei prefektus. Bá-
nyai István jeddi polgármester sze-
rint a munkálatok leállása elsősor-
ban a vásárhelyiek számára rossz 
hír, de azért nekik is vannak elvá-
rásaik. Amint arról több ízben is ír-
tunk, bő egy évtizedig kellett várni, 
amíg a Marosvásárhelyt Koronka–
Jedd–Nagyernye-útvonalon elkerü-
lő út esetében a 2004-es ötletből terv, 
majd a sok elképzelés közül kivá-
lasztott tervből tanulmány lett, végül 

2014 októberében a munkatelepet is 
megnyitották – nem is akárhogyan, 
Victor Ponta akkori miniszterelnök 
jelenlétében. A kivitelezést elnyerő 
vállalkozás a helyszínre vezényel-
te munkagépeit, és úgy tűnt, hogy 
végre valóban elkezdik az útépítést. 
De a tulajdonképpeni munkálatok-
nak csak 2016 végén, 2017 tavaszán 
fogtak neki, s elsősorban a jeddi és 
nagyernyei bekötőkön dolgoztak. 

Növekedő költségek

Tavaly októberben a közúti infra-
struktúrát kezelő országos társa-
ság (CNAIR) képviselője lapcsalá-
dunknak azt nyilatkozta, hogy bár 
lelassultak a munkálatok, a kivite-
lező dolgozik, s 2019 áprilisára be-
csülhető a marosvásárhelyi terelő-

út elkészülte. Majd januárban köz-
leményt adott ki, miszerint szüksé-
ges a technikai projekt felülvizsgá-
lata, a felújított terv szerinti meg-
valósítás pedig növeli a jelenlegi 
költségeket, ezért 2017. december 
29-én megállapodást kötöttek a ki-
vitelezővel, a Copisával a szerződés 
megszűnéséről. A szerződésbontás 
hivatalossá válása mellett a CNAIR 
azt is közölte, hogy megkezdi a te-
relőút befejezéséhez szükséges új 
közbeszerzési eljárás kiírását. Köz-
ben kiderült, hogy a kivitelező 35 
százalékban végezte el a munká-
latokat, s összesen 37 millió lejt fi-
zettek ki neki. Korábban néhány lap 
arról írt, hogy ugyanennyit fizettek 
egy kilométernyi Kolozs megyei au-
tópálya elkészítéséért. Az új közbe-
szerzés kiírásáról beszélt az elmúlt 

hétvégén a Marosvásárhelyi Rádió-
nak Lucian Goga Maros megyei pre-
fektus is. „Az útügyi hatóság befeje-
zi a terelőút két végén levő bejára-
tokat, majd a CNAIR átveszi az ed-
digi munkálatokat, és állagmegőr-
zést végeztet, őrizteti a 10 kilométe-
res távon már meglevő munkálato-
kat, helyszíneket. Ezzel egy időben 
új közbeszerzési eljárást írnak ki, 
amely, tájékoztatásuk szerint a leg-
optimistább esetben is 2018 végéig 
tart majd. Az a fontos, hogy a tervet, 
a munkálatokat nem hagyják félbe, 
hanem folyatni fogják” – nyilatkoz-
ta Lucian Goga.

Befejezik a felüljárót

Mivel az elkezdett munkálatok 
és felfüggesztésük elsősorban a 
jeddieknek okozott sok fejtörést, 
akik többször egyeztető tárgyalá-
sokat is folytattak a kivitelezővel, 
megkérdeztük Bányai István pol-
gármestert, hogyan értékeli a mun-
kálatok leállását. A községvezető 
lapcsaládunknak elmondta, hogy 
bár őket hivatalosan nem értesítet-
ték, a prefektus nyilatkozatából az 
derül ki számára, hogy befejezik a 
Jedd határában levő felüljárót, s ha 
így lesz, akkor az számukra jó hír. 
Mint korábban beszámoltunk róla, 
a „diadalívként” emlegetett terelő-
úti felüljáró elkészültének elhúzó-
dása miatt a Marosvásárhely kijá-
ratánál levő egyenes útszakaszon 
éles kanyart kellett beiktatni, amo-
lyan ideiglenes jelleggel. Bányai Ist-
ván elmondta, jó lenne befejezni a 
felüljárót, hiszen a három hónapra 
készített és lassan két éve használt 
ideiglenes aszfaltút nagyon meg-
rongálódott, és rosszul lehet rajta 
közlekedni. „A munkálatok leállása 
egyébként számunkra semleges hír, 
hiszen a jeddieknek amúgy nem épí-
tenek fel- és lehajtót a terelőútra. In-
kább a vásárhelyieknek és a Maros 
megyeieknek rossz hír, hogy ahe-
lyett, hogy csökkenjen a forgalom 
a városban és aki teheti elkerülje a 
megyeszékhelyet, minden marad a 
régiben” – mondta Bányai.

Simon Virág

Az Európai Unió nem ijedt meg a 
protekcionista fenyegetésektől, és 
szükség esetén meg fogja magát vé-
deni – szögezte le tegnap Cecilia 
Malmström uniós kereskedelmi biz-
tos a Donald Trump amerikai elnök 
által kilátásba helyezett importvá-
mokra utalva. „Az utóbbi időben lát-
hattuk, hogyan használják fegyver-
ként a protekcionizmust a fenyege-
tésünkre és megfélemlítésünkre. 
De nem félünk, meg fogjuk védeni 
magunkat a zaklatóktól” – szögez-
te le Malmström egy brüsszeli kon-
ferencián. 

Hangsúlyozta: a mindenki számá-
ra előnyös nyitott kereskedelem vé-
delmében számít azokra az orszá-
gokra, amelyekkel az EU szabadke-
reskedelmi egyezményt kötött vagy 
legalábbis folyamatban vannak a tár-
gyalások, például Japánra, Kanadára 
és Mexikóra. A svéd uniós biztos hoz-
zátette, egyesek „a kereskedelmet hi-
báztatják a globalizáció bizonyos fáj-
dalmaiért, bűnbakként mutogatnak 
rá, illetve azt gondolják, hogy lehet-
séges falak és határok mögött élni”.  

Malmström korábban azon véle-
ményének adott hangot, hogy az EU-t 
ki kellene vonni az importált acél-
ra és alumíniumra kivetett, 25, illet-
ve 10 százalékos amerikai védővám-
ok hatálya alól. Trump a tervezett in-
tézkedés bejelentésekor közölte: nyi-
tott rá, hogy Kanada és Mexikó mel-
lett más, olyan országoknak is egyedi 
vámmentességet adjanak, amelyek 
kereskedelmi téren is „korrektek” az 
Egyesült Államokkal szemben.

 Az Európai Bizottság eközben ar-
ról számolt be, hogy a Kereskedelmi 
Világszervezethez fognak fordulni, 
s importvámokat vetnek ki bizonyos 
amerikai árukra, amennyiben nem 
terjesztik ki az EU-ra a vámmentes-
séget. A brüsszeli testület összeállí-
tott egy listát, amelynek kiszivárgott 
változata alapján szükség esetén 
mintegy 2,8 milliárd eurónyi ame-
rikai termékre vetnének ki 25 szá-
zalékos importvámot. Hivatalosan 
annyit közöltek, hogy ezen egyebek 
mellett a mogyoróvaj, az áfonya és a 
narancslé is szerepel. Sajtójelenté-
sek szerint azonban a listán meg-

találhatók bizonyos mezőgazdasá-
gi termékek, számos vas- és acél-
áru, ruhák, ágyneműk, dohányter-
mékek, motorkerékpárok, jachtok, 
valamint a bourbon whiskey is.  Az 
amerikai elnök szombaton ígéretet 

tett rá, hogy meg fogja válaszolni az 
esetleges európai ellenintézkedése-
ket, és védővámot vet ki az európai 
gépkocsikra is.

KróniKa

Amerikai importvámok: az EU nem ijedt meg Trump fenyegetéseitől

1 euró       4,6616
1 dollár      3,7864
1 svájci frank 3,9861
1 font sterling 5,2472
100 forint 1,4955

Valutaváltó

Továbbra is nehéz lenne megbecsülni, hogy mikorra készülhet el a Marosvásár-

helyt elkerülő terelőút. Idén ugyan befejezik a Nagyernyében és Jedden elkezdett 

bekötőútrészeket, de az év végéig nem folytatják a nagylélegzetű beruházást. 

Minden marad a régiben. Idén sem készül el a Marosvásárhelyt tehermentesítő terelőút

Megvédi magát az EU. Cecilia Malmström visszaszólt Donald Trumpnak

Fotó: haáz Vince

Fotó: getty imageS




