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H I R D E T É S

 »  „Iparko-
dunk, hogy 
eltöröljük a 
2 százalékos 
forgalmi adót 
azon energetikai 
vállalatok ese-
tében, amelyek 
szénből állítják 
elő az energiát” 
– közölte a mi-
niszter. 

ENYHÍTHETNEK A HÍRHEDT ADÓÜGYI INTÉZKEDÉSEKEN

Megijedt a kormány
Csütörtökön már le kellett 
állítani az egyik hőerőművet 
a Zsil-völgyi szénbányászok 
csaknem egy hete tartó mun-
kabeszüntetése miatt. A nagy 
nyomás alatt a kormány 
visszavonulót fújt, a vájárok 
pedig újra munkához láttak.

 » BÁLINT ESZTER

Ú jra felvették a munkát csü-
törtökön késő délután a 
Zsil-völgyi szénbányászok 

csaknem egy hete tartó munka-
beszüntetést követően, miután 
sikerült megállapodásra jutni-
uk a kormány helyszínre érkező 
képviselőivel. A hírt Anton Anton 
energiaügyi miniszter jelentette 
be. „Iparkodunk, hogy eltöröljük 
a 2 százalékos forgalmi adót azon 
energetikai vállalatok esetében, 
amelyek szénből állítják elő az 
energiát” – közölte egyúttal. Mint 
ismert, az új adó a hírhedt 2018/114-
es sürgősségi kormányrendeletben 
szerepel, amivel a szociálliberális 
kabinet a bejelentett szándéka sze-
rint a multikat szeretné romániai 
adózásra kényszeríteni.

A minisztérium közlése szerint a 
tárgyalás során arról született meg-
állapodás, hogy a szénkitermelés-
ben, -feldolgozásban és szállítás-
ban dolgozó munkások bruttó 1000 
lejes, a munkacsoport-irányítók 
700 lejnyit, a vezető beosztásokban 
dolgozók pedig 500 lejes fi zetése-

Felszálló ágon. Kolozsvári valutaváltó árfolyamkínálata csütörtökön

melést kapnak. Ugyanakkor abban 
is megállapodtak, hogy húsvéti pré-
miumként minimum 330 lejes pré-
miumban részesítik a dolgozókat, 
ez év május elsejétől pedig minden 
alkalmazott 1450 lej értékű üdülési 
csekket kap. A vállalat vezetősége 
ígéretet tett, hogy nem ró ki sem-
miféle büntetést a sztrájkolókra, 
amennyiben bepótolják a munka-
beszüntetéssel töltött órákat.

A kompromisszum olyan körül-
mények között született amúgy, 
hogy a sztrájk miatt az Olténia Ener-
getikai Komplexumnak alig egy-két 
napra elegendő fűtőanyag-tartalé-
ka maradt csak, csütörtökön reg-
gel pedig le kellett már állítania az 
egyik hőerőművet. Ennek nyomán 
a csütörtöki kormányülés első felé-
ben Viorica Dăncilă miniszterelnök 
sérelmezte, hogy késve tájékoz-
tatták az energetikai komplexum 
helyzetéről, és bejelentette egyút-
tal, hogy Zsilvásárhelyre küldte a 
kormány vizsgálóbizottságát és An-
ton Anton energiaügyi minisztert, 
hogy mielőbb találjanak megoldást 
az ország energiaellátását veszé-
lyeztető helyzetre. A miniszterel-
nök azt mondta: nemzetbiztonsági 
tájékoztatást kért az ügyben, azt su-
gallva, hogy a bányászok sztrájkja 
azoknak a külföldieknek az érdeke-
it szolgálja, akiktől Románia most 
– a belföldi termelés visszaesése 
miatt – roppant drágán kénytelen 
villamos energiát vásárolni. „Senki 
sem játszadozhat Románia energe-
tikai függetlenségével” – fi gyelmez-
tetett Dăncilă. 
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Ú jabb mélypontra zuhant csütörtö-
kön a román deviza az egységes 

európai fi zetőeszközzel szemben: a 
Román Nemzeti Bank (BNR) 4,6890 
lej/eurós referencia-árfolyamot tett 
közzé, ami 0,13 százalékos növekedést 
jelent. Ez már a harmadik nap, hogy az 
euró értéke egyre emelkedik, folytatva 
ezzel amúgy az elmúlt héten megkez-
dett trendet. Az árfolyam múlt szer-
dán döntötte meg a korábbi rekordot, 
amikor a jegybank 4,6722 lej/eurós 

Folytatódott a lej lejtmenete

 » Ez már a 
harmadik nap, 
hogy az euró 
értéke egyre nő, 
folytatva ezzel 
amúgy az elmúlt 
héten megkezdett 
trendet. 

árfolyamot tett közzé. Hétfőn viszont 
enyhén, 0,02 százalékkal 4,6771 lej/
eurós szintre erősödött a román fi ze-
tőeszköz háromnapnyi zuhanást kö-
vetően. Eközben az amerikai dollár ár-
folyama csütörtökön 0,15 százalékkal 
4,1126 lejre nőtt. Ez immár a negyedik 
növekedési nap, az árfolyam szerdán 
lépte át az 4,1-es határt azt követően, 
hogy csaknem három hétig ezen szint 
alatt maradt. Az arany árát 171,1534 
lej/grammban szabta meg a bukaresti 
központi pénzintézet, ami 21 havi csú-
csot jelent.




