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Utolsó percben foganatosított módosítás: progresszív adózást vezetnek be a kitermelt gáz mennyisége függvényében 

Csörte a fekete-tengeri földgázról

A fekete-tengeri földgáz kiter-
melésében érdekelt befekte-
tők számára szigorított for-

mában fogadta el hétfő este a képvi-
selőház azt a jogszabályt, amely a 
nyersanyag kitermelését szabályoz-
za. A törvényt 175 támogató, 30 ellen-
szavazattal és 30 tartózkodás mellett 
szavazta meg a képviselőház, amely-
nek ügydöntő jogköre volt ebben az 
esetben. A jogszabályt az idén febru-
árban a szenátus is elfogadta, így már 
csak Klaus Johannis államelnöknek 
kell kihirdetnie, hogy hatályba lépjen.

Dragnea-féle módosítás az utolsó 50 
méteren

A törvényt késő délután módosítot-
ták Liviu Dragnea szociáldemokrata 
pártelnök (PSD) javaslatára, aki már 
korábban jelezte, szerinte túl enge-
dékeny a jogszabály szenátusban el-
fogadott változata, ezért a földgáz ki-
termeléséből Románia számára nem 
származik elég haszon. Éppen ezért 
a parlament megszavazta, hogy a ki-
termelt gáz mennyiségének függvé-
nyében úgynevezett progresszív adó-
zást vezetnek be. Dragnea szerint 
így összesen 20 milliárd dollár hasz-
na származik a román államnak, és 
van esély arra, hogy Románia függet-
lenedjen az orosz gáztól.

Panaszkodnak a befektetők

Mint ismeretes, a Fekete-tengerben 
több talapzatban is jelentős földgáz-
lelőhelyet találtak, amelyekből a ha-

tóságok becslése szerint Románia 
évi 18-20 milliárd köbméterre nö-
velheti a jelenlegi 11 milliárd köb-
méter éves földgázkitermelését. Az 
egyik talapzat a Neptun, amelyet az 
amerikai Exxon és az osztrák OMV 
Petrom termelhet ki. A befektetők-
nek a jogszabály alapján az idén kell 
döntést hozniuk arról, hogy megkez-
dik-e a nyersanyag felszínre hozását. 
A parlamenti vitán részt vett Richard 
Tusker, az ExxonMobil Románia ve-
zérigazgatója, aki elmondta: az adó-
zási feltételek szigorítása következ-
tében valamennyi befektető számára 
sokkal nehezebb lesz kedvező dön-
tést hozni a kitermelés megkezdésé-
ről. Az egyik módosítás szerint a Fe-
kete-tengerből kitermelt földgáz fe-
lét az energiatőzsdén kell értékesí-
teni, a másik felét kétoldalú szerző-
désekben. Amint arról beszámol-
tunk, Liviu Dragnea korábban leszö-
gezte: elfogadhatatlan Románia szá-
mára, hogy a teljes gázmennyiséget 
kétoldalú szerződéseken keresztül 
adják el és a teljes mennyiség külföld-
re jusson, így a nyersanyagból más 
államok, mint például Magyarország 
profitáljon, és az ő gazdaságukat erő-
sítse a földgáz.

A liberálisok „magyaroznak”

Magyarországot és az RMDSZ-t em-
legette sűrűn a jogszabály ellen mél-
tatlankodó Facebook-bejegyzésében 
Florin Cîţu nemzeti liberális pár-
ti (PNL) szenátor is, aki szerint a 
képviselőház által hétfőn döntésho-

zó testületként elfogadott, a feke-
te-tengeri földgáztartalékok kiter-
meléséről szóló jogszabállyal Liviu 
Dragnea magánvállalkozásként mű-
ködő „energetikai hubbá” akarja ala-
kítani Romániát.

„Ahogyan már hozzászoktatott, 
a túlórában átvitt magának egy tör-
vényt, hogy enyhítse a szenvedését. 
Liviu nagyon haragszik az amerika-
iakra. Megértette, hogy az amerika-
iak nem bíznak benne (a vízum mi-
att lehet?). Ez az ő terve. Magánvál-
lalkozásként működő energetikai 
hubbá akarja alakítani Romániát. 
Ebben három partnere van: Orosz-
ország, Magyarország és Törökor-
szág. Itt vannak barátai és támo-
gatottsága. Ez a magyarázat arra 
is, hogy nem vett részt a független-
ség napja alkalmábólszervezett fo-
gadáson az Egyesült Államok nagy-
követségén” – fogalmazott az ellen-
zéki politikus, aki szerint Dragnea 
„ezzel a törvénnyel meg akarja lec-
kéztetni és fenyegetni az amerika-
iakat”. Cîţu ugyanakkor úgy véli, 

hogy hozzáállásával a PSD-vezér 
oda akart szúrni az RMDSZ-es 
honatyáknak is. „Egyúttal meglec-
kézteti RMDSZ-es partnereit is. 
Ezt azért, mert bár másként egyez-
tek meg, a PSD kormányzati part-
nerei egy ritka függetlenségi moz-
dulattal azt mondták, nem támo-
gatják az elnök felfüggesztését, és 
a bizalmatlansági indítványnál is 
tartózkodtak. Liviu közvetlenül Bu-
dapesten intézkedett” – hangoztat-
ta a PNL gazdasági ügyekben rend-
szeresen megszólaló politikusa, aki 
szerint Dragneát egyétrelműen az 
Egyesült Államokkal szemben táp-
lált ellenérzések vezényelték. „Ad-
ják még ehhez hozzá Dragnea fan-
tasztikus haragját amiatt is, hogy 
nem kapott részesedést a fegyver-
kezési »beruházásból«. Megint az 
amerikaiak, pfuj! Most kiderült, 
miért tűzte ki célul Liviu az ame-
rikai vállalatok elűzését Románi-
ából. Mi 1945 óta várjuk az ameri-
kaiakat, Liviu Dragnea meg egyet-
len este alatt hazazavarja őket. Egy 

napon arra ébredünk, hogy bosszú-
vágyból Bodzafordulóba költözteti 
az amerikai nagykövetséget” – fo-
galmazott Florin Cîţu.

Már voltak magyarellenes felhangok

Amint arról korábban beszámol-
tunk, az elmúlt időszakban a ro-
mán közéletben több bírálat ér-
te a bukaresti hatóságokat, hogy 
Magyarországnak adják el a „ro-
mán gázt”. Ezek origója az volt, 
amikor Szijjártó Péter külgazdasá-
gi és külügyminiszter a fekete-ten-
geri földgázról tárgyalt február ele-
jén Bukarestben. Akkor bejelentette, 
hogy Románia 2020-ra megteremti a 
Magyarországra irányuló gázexport 
műszaki felté-teleit, 2022-től pedig 
lehetőség nyílik jelentős mennyisé-
gű, a Fekete-tengeren kitermelt gáz 
Magyarországra szállítására, miu-
tán magyar vállalatok kötötték le a 
gázszállítási útvonal teljes, évi 4,4 
milliárd köbméteres szállítási kapa-
citását. Az elmúlt időszakban azon-
ban Szijjártó bírálta a bukaresti ha-
tóságok hozzáállását, az MTI-nek 
nyilatkozva úgy vélte, szükséges fo-
kozni a nemzetközi nyomást azokon 
az országokon a térségben, amelyek 
a kétoldalú és európai kötelezettsé-
geiket megszegve nem biztosítják a 
gázvezeték-interkonnektorok két-
irányú alkalmazását. „Ilyen Romá-
nia és Horvátország” – mondta a kül-
ügyminiszter. Kijelentései nyomán a 
román külügyminisztérium magya-
rázatot kért, és egyúttal emlékezte-
tett a román energiaügyi miniszté-
rium pénteken kiadott közleményé-
re, amely leszögezi: Románia tiszte-
letben fogja tartani a BRUA elneve-
zésű bolgár–román–magyar–oszt-
rák gázfolyosó romániai szakaszá-
nak megépítésére vállalt valameny-
nyi határidőt.

B. E.

Ahogyan az sejthető volt, Liviu Dragneának, a kormány 

fő erejét képező Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöké-

nek az elmúlt időszakban tett kijelentései után, az utolsó 

50 méteren módosította a képviselőház a fekete-tengeri 

földgáz kitermelésének feltételeit.

Mátis: Erdélyre és a Partiumra is érdemes kiterjeszteni a gazdaságfejlesztési programot
Több mint 500 sikeres pályázatot tá-
mogatott a magyar kormány a Me-
zőség területén beindított kísérleti 
program keretében – vont mérleget 
Mátis Jenő, az Erdélyi Magyar Nem-
zeti Tanács gazdasági bizottságá-
nak elnöke a Felsőszinevéren meg-
szervezett Kárpátaljai Nyári Szabad-
egyetem gazdaságfejlesztés témájú 

panelbeszélgetésén. A szakértő az 
EMNT tegnapi közleménye szerint 
úgy vélekedett, a programot érdemes 
kiterjeszteni Erdélyre és a Partiumra 
is. Az eseményen jelen volt Berki Ma-
rianna, az Egán Ede Kárpátaljai Gaz-
daságfejlesztési Központ igazgatója, 
Erdélyi Rudolf, a Bethlen Gábor Alap-
kezelő Zrt. vezérigazgatója és Juhász 

Bálint, a Prosperitati Alapítvány ügy-
vezető igazgatója.

Amint arról korábban több ízben 
is írtunk, a magyar kormány támo-
gatásával gazdaságfejlesztési prog-
ram indult 2018 elején a maros-me-
zőségi térségben.  A kísérleti jellegű 
programban 521 pályázó vállalkozás 
és személy nyert összesen 1,5 mil-

liárd forint értékű támogatást, ame-
lyet eszköz- vagy tenyészállat-be-
szerzésre, valamint mezőgazdasá-
gi területek telekkönyvezésére hasz-
nálhattak.

A program eredményeiről és ta-
pasztalatairól Mátis Jenő, az Erdé-
lyi Magyar Nemzeti Tanács gazdasá-
gi bizottságának elnöke elmondta: ha 
a román pénzügyminisztériumban 
összeadnák, hogy a program mit je-
lentett a román államnak, akkor ki-
terjesztenék idővel egész Erdélyre és 
a Partiumra is. Az előadáson kiderült, 
hogy az Erdélyi Magyar Nemzeti Ta-
nács és az Erdélyi Magyar Néppárt 
abban bízik, hogy a közeljövőben lesz 
kiterjesztése a gazdaságfejleszté-
si programnak, ugyanakkor a kiter-
jesztéssel egy időben az illetékesek 
figyelembe veszik az erdélyi magyar 
közösség társadalmi és politikai sok-
színűségét. „Remélem, hogy az egész 
Erdélyt lefedő gazdaságfejlesztési 
programot irányító testületben helyet 
fog kapni mindhárom erdélyi magyar 
politikai párt, ugyanakkor a történel-
mi egyházak, a Sapientia Erdélyi Ma-
gyar Tudományegyetem, a Partiumi 
Keresztény Egyetem, illetve az Erdé-
lyi Magyar Nemzeti Tanács és a Szé-
kely Nemzeti Tanács képviselői is” 
– hangsúlyozta Mátis Jenő.

Erdélyi Rudolf, a Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt. vezérigazgatója a 

program céljáról elmondta: a külho-
ni magyarság szülőföldön való bol-
dogulása és a magyar identitás meg-
erősítése volt az elsődleges szem-
pont. Mint kiderült, a program 2010 
óta több 100 milliárd forint támoga-
tást biztosított intézményfejlesztésen 
át egészen a civil szervezetek műkö-
déséig, és programjaiknak megvaló-
sításáig. Juhász Bálint, a Prosperitati 
Alapítvány ügyvezető igazgatója a 
szerbiai kísérleti programról kiemel-
te: Szerbia befogadó országként be-
látta, hogy a Magyarország által nyúj-
tott gazdaságfejlesztési támogatás a 
befogadó országnak is érdeke. „A ma-
gyar nemzetpolitika sikerei miatt ma 
Szerbiában jobb magyarnak lenni, 
mint bármely más nemzetiség tagjá-
nak” – szögezte le. Berki Marianna, 
az Egán Ede Kárpátaljai Gazdaság-
fejlesztési Központ igazgatója a kár-
pátaljai tapasztalatokat mutatta be. 
Mint elhangzott, Kárpátalján a befo-
gadó ország már közel sem annyira 
belátó, mint Szerbia. A nehéz ukraj-
nai helyzet ellenére Berki kiemelte a 
program sikerességét: az ukrán bü-
rokrácia útvesztőiben nehezen eliga-
zodó pályázóknak nem volt könnyű 
helytállniuk, viszont a program sike-
rét az igazolja, hogy nagy számban 
nyújtottak be pályázatokat.

KróniKa

Románia húszmilliárd dollár hasznot remél a fekete-tengeri gáz kitermeléséből

Gazdaságfejlesztési mérleg. Bevált a magyar kormány programja, de nem mindenhol fogadták kitörő lelkesedéssel
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