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BUKAREST MÉG NEM NYILATKOZOTT A FELTÉTELEK KÖNNYÍTÉSÉRŐL

Amerika kitermelést sürget

Román elemzők arra számí-
tanak, hogy Bukarest enged-
ni fog az Egyesült Államok 
nyomásának a fekete-ten-
geri földgáz kitermelésének 
ügyében. A munkálatok 
elkezdése magyar és euró-
pai uniós érdek is. 

 » PATAKY ISTVÁN

K laus Johannis államfő a 
Donald Trump amerikai 
elnökkel a múlt héten foly-

tatott washingtoni tárgyalásai 
után újságírók érdeklődésére 
röviden megerősítette: a megbe-
szélésen terítékre került a gázki-
termelés, amelyben az osztrák 
OMV és az ExxonMobil amerikai 
vállalatok alkotta konzorcium 
érdekelt. „Egyetértettünk abban, 
hogy fontos a fekete-tengeri föld-
gáz kitermelése, s ehhez Romá-
niának olyan feltételeket és ki-
számíthatóságot kell biztosítania 
a beruházóknak, hogy megérje 
nekik befektetni” – fogalmazott 
a román elnök. Ez a kijelentés 
több elemző szerint is egyértel-
mű utalás a bukaresti engedmé-
nyekre. A kormány ugyanakkor 
egyelőre hallgat. Viorica Dăncilă 
miniszterelnök még májusban 
azt nyilatkozta lapunknak, hogy 
a kabinet folytatja a tárgyaláso-
kat az ExxonMobillal.

Romániában az amerikai tár-
saság és az osztrák OMV alkotta 
 konzorcium termelheti ki a Fe-
kete-tenger Neptun elnevezésű 
kontinentális talapzatában rejlő, 

42–84 mil liárd köbméter gáz-
mennyiséget, de a két vállalat 
még nem döntött a beruházás 
elindításáról. Július közepén a 
román média olyan információ-
kat közölt, hogy az ExxonMobil 
ki akar vonulni, illetve egy har-
madik partnert akar bevonni a 
beruházásba. Érveik szerint a 
jelenlegi romániai törvényi felté-
telek nem tesznek lehetővé egy 
több milliárd eurós beruházásról 
szóló döntést. A parlament 2018 
végén fogadta el az off shore tör-
vénycsomagot, amely egyebek 
mellett arra kötelezte a terme-
lőket, hogy a Fekete-tengerből 
kinyert gáz legalább felét belföl-
dön adják el, és felemelte a gáz-
kitermelés adóját is.

George Maior washingtoni 
román nagykövet az Adevărul 
című bukaresti napilapnak adott 
interjúban azt mondta, diplomá-
ciai szinten párbeszédet folytat-
nak az ExxonMobillal. Mint fo-
galmazott, Románia azon kevés 
országok közé tartozik, amelyek-
nek van úgynevezett off shore 
törvénycsomagja. „Az adózási 
szint meghatározása az érintett 
állam érdekeivel függ össze, így 
egyértelműen az a cél, hogy a ter-
mészeti erőforrásokból az ország 
állampolgárainak legyen minél 
több hasznuk. Továbbá ott van-
nak a vállalatok is, amelyeknek 
saját gazdasági érdekeik vannak. 
Nyilván valamilyen formában 
meg kell találni a közös nevezőt” 
– hangsúlyozta a külképviselet 
vezetője.

Orbán Viktor magyar minisz-
terelnök májusban a romániai 

fekete-tengeri gázkészlet kiter-
melésének elindítását sürgette 
Donald Trumpnál annak érde-
kében, hogy alternatívát bizto-
sítson az orosz gázzal szemben. 
Szijjártó Péter külgazdasági és 
külügyminiszter akkor  a Reuters 
hírügynökségnek azt mondta: 
ha az ExxonMobil szeptemberig 
nem dönti el, befektet-e a román 
földgázmezőprojektbe, akkor 
Magyarország ismét kénytelen 
lesz Oroszországgal tárgyaláso-
kat kezdeni egy újabb hosszú 
lejáratú földgázszállítási megál-
lapodásról.

Miguel Arias Canete energia-
ügyi európai biztos áprilisban 
arról beszélt, hogy az Európai 
Bizottság számára alapvető 
fontosságú a fekete-tengeri 
földgáz szállítására alkalmas 
gázvezeték megépítése. Kifej-
tette: az építés alatt levő BRUA 
(Bulgária–Románia–Magyaror-
szág–Ausztria) gázfolyosó alap-
vető fontosságú projekt, hiszen 
lehetővé teszi, hogy a nyers-
anyag Bulgáriából és Romániá-
ból eljusson Magyarországra és 
Ausztriába. A biztos utalt arra, 
hogy Magyarország Szlováki-
án keresztül juttatná el a gázt 
Ausztriába költséghatékony-
ságra hivatkozva, miközben a 
projekt eredeti tervében egy új, 
közvetlen gázvezeték megépí-
tése szerepelt Magyarország és 
Ausztria között. Canete kijelen-
tette, hogy nem számít, melyik 
útvonalon jut el a gáz Ausztriá-
ba, a fontos az, hogy megépül-
jön a gázfolyosó és a nyersanyag 
eljusson Ausztriába.
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Klaus Johannis és Donald Trump múlt heti washingtoni megbeszélésén terítékre került a gázkitermelés ügye

H I R D E T É S

 » KRÓNIKA

Legtöbb 4500 lejes havi nettó jö-
vedelemmel (család esetén ösz-

szjövedelemmel) lehet részt venni 
az Egy család, egy otthon elneve-
zésű programban, a megvásáro-
landó ingatlan értéke pedig nem 
haladhatja meg a 70 ezer eurót. 
Többek között ezt tartalmazza az a 
kormányrendelet-tervezet, amely 
módosítja az Első otthon progra-
mot, és amelynek a nevét egyúttal 
Egy család, egy otthon programra 
módosítja a Viorica Dăncilă vezet-
te kabinet. A gyerekes családok 
csak akkor vehetnek részt a prog-
ramban, ha a szülők együttes net-
tó jövedelme a hitel igénylésének 
pillanatában nem haladja meg a 
havi 7000 lejt.

A minimális előleg továbbra is 
a ház vételárának 5 százaléka, az 
államilag garantált hitelösszeg 
legtöbb 66 500 eurónak megfele-
lő lej. Az egy gyermekes családok 
0,5 százalékos, a két vagy több 
gyermekes családok 1 százalé-

kos kamatkedvezményt kapnak 
a hitel teljes futamideje alatt. 
A bukaresti pénzügyminisztéri-
um az Agerpres hírügynökség-
nek eljuttatott közleményében 
kifejti: azért javasolták az Első 
otthon program módosítását, 
hogy ennek kiemelten szociális 
jellege legyen, és ezt tükrözi az 
Egy család, egy otthon elneve-
zés is. Ezzel magyarázható az is, 
hogy bevezettek egy maximális 
jövedelemszintet, amivel be le-
het lépni a programba, és felső 
határt szabtak a megvásárolandó 
ingatlan árának is, ugyanakkor 
kamatkedvezményt adtak a gye-
rekes családok számára. Eugen 
Teodorovici pénzügyminiszter 
úgy nyilatkozott, hogy az Egy 
család, egy otthon programot 
a Román Nemzeti Bank (BNR) 
szakértőivel folytatott „intenzív 
és építő jellegű” megbeszélések 
után javasolták azzal a céllal, 
hogy a kisjövedelmű családokat 
segítsék abban, hogy „tisztessé-
ges” lakást tudjanak vásárolni.

Előtérben a szociális jelleg

 » KRÓNIKA

Már kiszámolta a munkaügyi 
minisztérium a szeptemberi 

emelt összegű nyugdíjakat, és az 
erre szánt forrásokat ettől a héttől 
kezdődően utalja át a tárca a Ro-
mán Postának. Marius Budăi tár-
cavezető a hétvégén úgy nyilatko-
zott, szeptember elsejétől kapják 

kézhez az érintettek a megemelt 
időskori juttatást. Arra a kérdésre, 
hogy mikor jelennek meg a nyug-
díjtörvény alkalmazásának mód-
szertani szabályai, illetve mikor 
írják ki a versenytárgyalást egy 
új informatikai rendszerre, Budăi 
közölte: „egy, legtöbb két héten be-
lül”. A miniszter nyomatékosította, 
hogy a nyugdíjtörvény gyakorlatba 

ültetése, a nyugdíjak újraszámolá-
sa érdekében az első szakaszban 
legalább 500 ember alkalmazására 
lesz szükség, ehhez már elkezdő-
dött a toborzás, meghirdettek né-
hány állást. A kormány 2018-ban 
1100 lejre emelte a nyugdíjpont 
értékét a 2016-os 816 lejes szintről, 
a nyugdíjpont értéke pedig idén 
szeptember elsejétől 1265 lejre nő.

Megvan a pénz az emelt nyugdíjakra




