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TOVÁBB TÁMADJA A HÍRHEDT 114-ES RENDELETET A KŐOLAJ- ÉS GÁZKITERMELŐK SZÖVETSÉGE

Sokkszerű gázáremeléstől óvnák a lakosságot
Nem csökkent a földgáz ára
a háztartási fogyasztóknál,
viszont az ipari fogyasztók esetében megnövekedett, ezért a Kőolaj- és Földgázkitermelők Munkáltatói Szövetsége (FPPG) a
2018/114-es sürgősségi kormányrendeletben előírt árszabályozás
eltörlését követeli. Közben az
Európai Bizottság is felszólító
levelet küldött Romániának,
mivel az ország arra kötelezi a
kitermelőket, hogy elsősorban
a hazai piacon értékesítsenek.
Az Országos Energiaár-szabályozó Hatóság (ANRE) most egy
kompromisszumos megoldáson
dolgozik.

17-18 euróért adták a földgáz megawattóráját, ami átszámítva 80-85
lej. „Érthető, hogy a földgázkitermelőknek az érdeke, hogy a magas
piaci áron adják el azokat a mennyiségeket is, amelyek árát a kormány
68 lejbe szabta meg” – fogalmazta
meg Nagy-Bege Zoltán.

Brüsszel beszólt

A

Kőolaj és Gázkitermelők Munkáltatói Szövetsége (FPPG)
szerint nem érte el a célját a
2018/114-es sürgősségi kormányrendelet azon előírása, ami a földgáz
árának szabályozásával próbálkozott, ezért annak eltörlését követelik.
A szakmai szervezet közleményében visszautasítja a „pánikkeltő és
megalapozatlan” nyilatkozatokat, és
hangsúlyozza: bár a rendelet célja
az volt, hogy a háztartási fogyasztók
esetében csökkentse a gáz árát, a valóságban ez nem történt meg, viszont
az ipari fogyasztók sokkal drágábban
vásárolják a földgázt, és ezt a drágulást belefoglalták a termékeik, szolgáltatásaik árába. Mint ismeretes,
a tavaly év végén elfogadott 114-es
rendeletben megawattóránként 68
lejbe maximalizálta a kormány a belföldön kitermelt földgáz eladási árát,
aztán idén márciusban ezt úgy módosította, hogy ez csak a háztartási fogyasztók és a hőközpontok esetében
maradt érvényben, az ipari fogyasztóknál május elsejétől már nem al-

Hiábavaló szabályozás? Nem csökkent a lakossági földgáz ára

kalmazzák. Akkor emelkedett meg a
vállalatok által a tőzsdén vásárolt gáz
ára, mert a kitermelők így próbálták
kompenzálni a maximalizált ár miatt
veszteségeiket. Az FPPG szerint, ha
a szabályozást törölnék, 4,3 milliárd
köbméter gáz kerülne a szabadpiacra, ami jelenleg a szabályozott piacon
kerül értékesítésre.

Az érem két oldala

A szabályozás nélkül a szabadpiacon
nem lehetett volna a jelenlegi szinten tartani a lakossági földgáz árát –
szögezte le a Krónika megkeresésére
Nagy-Bege Zoltán, az Országos Energiaár-szabályozó Hatóság (ANRE)
alelnöke. Hozzátette, a végtelenségig lehet vitázni azon, hogy mit ért
el a 114-es rendelet, vagy éppen mi
lett volna, ha nem lép életbe, az viszont egyértelmű, hogy július 1-jétől
átlagosan 3 százalékkal csökkent a
háztartási gáz ára. „A szolgáltatók

„Milliárdos” a Galileo
» HÍRÖSSZEFOGLALÓ
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ár mintegy egymilliárd mobilfelhasználót ér el az Európai
Unió műholdas navigációs rendszere (Galileo) – jelentette be tegnap az
Európai Bizottság. „Biztos vagyok
benne, hogy az új uniós űrprogram
keretében végzett tevékenységeknek és beruházásoknak köszönhetően folytatódni fog az európai
űripar virágkora” – nyilatkozta a
bejelentés apropóján Elzbieta Bienkowska belső piacért felelős biztos.
A műholdas navigációt lehetővé
tévő okostelefonok gyártóinak 95
százaléka ma már Galileo-kompatibilis chipeket készít. Az egymilliárdos küszöböt a világszerte eladott
mobiltelefonok mennyisége alapján
számították ki, a Galileo-felhasználók száma azonban a valóságban nagyobb ennél. Így például Európában
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valamennyi új személyautó olyan
rendszerrel van felszerelve, amely a
Galileo segítségével továbbítja a jármű koordinátáit a segélyhívó szolgálatoknak.
A Galileo különben még mindig a
tesztelés fázisában van, miután hoszszú késések után 2016-ban indította
el kezdeti szolgáltatásait a közigazgatási szervek, a vállalkozások és a
lakosság számára. Eddig huszonhat
műholdat lőttek fel, a tervek szerint
még négyre van szükség ahhoz, hogy
a rendszer teljes kapacitással üzemelhessen.
A Galileo-programot az 1990-es
évek közepén indította el az EU és
az Európai Űrügynökség azzal a céllal, hogy függetlenítsék Európát az
amerikai GPS-rendszertől, amelynek szabadon elérhető szolgáltatásait az üzemeltető nemzetközi
konfliktus esetén blokkolhatja.

egy része valóban növelte az árakat,
de egy része csökkentette, így jön ki,
hogy átlag 3 százalékkal lett olcsóbb
a háztartási gáz” – részletezte az illetékes.
Meglátása szerint amúgy érthető
a földgázkitermelők állásfoglalása,
hiszen azt a mennyiséget, melyet
a leszabályozott áron a háztartási
fogyasztóknak kell eladniuk, nem
tudják a szabadpiacon értékesíteni.
„A nagybani piacon Romániában a
legmagasabb a földgáz ára, összehasonlítva például a magyarországi,
a cseh vagy az osztrák árakkal, amely
a tőzsdén a romániainak szinte a fele.
A hosszú távú szerződések esetében
is nagy különbségek vannak az árak
között” – mutatott rá a szakértő. Elmondása szerint míg az elmúlt hetekben a következő évre Romániában 115
lejes megawattonkénti áron köttettek
a tranzakciók, ugyanarra az időszakra Csehországban, Magyarországon

»

A szabályozás nélkül a szabadpiacon nem
lehetett volna a
jelenlegi szinten
tartani a lakossági földgáz
árát – szögezte
le a Krónika
megkeresésére
Nagy-Bege Zoltán, az Országos
Energiaár-szabályozó Hatóság
(ANRE) alelnöke.

Hozzátette, a következő napokban, hetekben dől el a romániai
földgázár sorsa, hiszen az Európai
Bizottság július 25-én küldött egy
indoklással ellátott véleményezést,
amelyben felhívja a figyelmet, hogy
Románia megszegi a földgázra vonatkozó irányelvet, és az alapszerződés az áru szabad áramlására vonatkozó cikkelyeit is. „Nem is a 68
lejes árkorlátozással van a gond, hanem azzal, hogy elsősorban a hazai
piacon kell értékesíteni a kitermelt
gázt ezen az áron, ez korlátozza az
áru szabad áramlását, korlátozza a
kivitelt” – mutatott rá az alelnök.
Az országnak különben 60 nap
alatt kell a figyelmeztetésre reagálva
megoldást javasolnia, ez a határidő
szeptember 26-án jár le. Addig legalább egy ütemtervet kell kidolgozni
arra vonatkozóan, miként változik
a jogszabály, milyen határidőket
vállal az ország, általában legtöbb
90 napos haladékot kaphat a rendezésre. Az ANRE alelnöke kifejtette,
a jelenleg érvényben levő szerződések és az abban vállalt árak jövő év
április elején járnak le, azt kell tehát
kialkudni, hogy addig maradjanak
is érvényben, április 1. után pedig
olyan kompromisszumos megoldást kell találni, melyet az Európai
Bizottság is elfogad, és a lakosságot
is megvédi a sokkszerű drágulástól.
„Jelenleg ezen dolgozunk. Nagy
kihívás egy olyan vállalás előterjesztése, mely az EB engedélyével
átmeneti egy-másfél évre a lakosság
védelmét szolgáló óvintézkedéseket
tartalmaz, és az irányelvet is nagy
mértékben betartja” – szögezte le
Nagy-Bege Zoltán.

A biogazdaság lehetőségeit kutatják
» BÍRÓ BLANKA
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ovászna megye négy más európai régióval vesz részt az Orizont 2020 kutató- és innovációs
projektben, amelynek keretében a
biogazdaságokban rejlő potenciált térképezik fel, helyi stratégiák
kialakítását támogatják, és az ágazatban üzleti modelleket dolgoznak
ki. A projektmenedzser a Román
Akadémia fennhatósága alá tartozó
Gazdasági Prognózis Intézet munkatársa, Carmen Beatrice Păuna,
aki elmondta: a kutatás során begyűjtött adatok alapján helyi fejlesztési stratégiákat dolgoznak ki, a
biogazdaságra fektetve a hangsúlyt.
A projektben Kovászna megye mellett részt vesz a bulgáriai Stara Zagora, a lengyelországi Laguna Szczecin
és Laguna Vistula, a macedón Strumica, valamint Lettországból Vidze-

» Vajda Lajos,

az ASIMCOV vállalkozói szövetség
ügyvezető igazgatója kifejtette, a
helyi közösségek
fenntartható fejlődésére összpontosítanak.

me és Kurzeme – ezekben a közös,
hogy sajátos biogazdasági lehetőségekkel rendelkeznek, felhasználható
természeti erőforrásaik között van a
fa, halak, az ásványvizek, a kozmetikumok és gyógyszerek gyártására
alkalmas gyógynövények.
A projekt során szemináriumokat,
nyári táborokat, tapasztalatcserét
szerveznek, hagyományos és innovatív termékeket keresnek, melyek
révén értékesíthető a sajátos biogazdasági potenciál, és amelyek a térség márkái is lehetnek. Vajda Lajos,
az ASIMCOV vállalkozói szövetség
ügyvezető igazgatója a projekt kapcsán kifejtette, a helyi közösségek
fenntartható fejlődésére összpontosítanak. Minden adottság megvan,
csak a mentalitást, a hozzáállást
kell megváltoztatni, nagyobb önbizalommal kell ezt a kérdést kezelni
– szögezte le.

