
 Gazdaság 2019. október 30.
szerda 11

H I R D E T É S

AZ ENERGIAÁR-SZABÁLYOZÓ HATÓSÁG ALELNÖKE SZERINT MÉG MINDIG SOK AZ ISMERETLEN AZ ÁRLIBERALIZÁCIÓ KÖRÜL

Nagy-Bege: riogatás a gázáremelésről szóló hír
Semmi alapja annak a hí-
resztelésnek, ami szerint 10 
százalékkal drágul jövő ápri-
listól a földgáz – szögezte le 
érdeklődésünkre Nagy-Bege 
Zoltán, az ANRE alelnöke.

 » BÍRÓ BLANKA

F elelőtlen, szenzációhajhász 
riogatásnak tartja Nagy-Be-
ge Zoltán, hogy 2020. április 

1-jétől tíz százalékkal nőhet a sza-
bályozott földgázár a lakosság 
számára. Az Országos Energia-
ár-szabályozó Hatóság (ANRE) 
alelnöke tegnap a Krónika meg-
keresésére kifejtette, nincs még 
semmi konkrétum az árliberali-
zációs ütemtervről, az sem borí-
tékolható, hogy a törvényterve-
zetet ebben a formában hagyja 

jóvá a kormány és a parlament, 
vagy módosítanak rajta. Amint 
ez megtörténik, valószínű, hogy 

az Európai Bizottsággal újabb 
egyeztetésekre kell sort keríteni, 
hiszen eddig csak a javaslatról 

tárgyaltak, nem a konkrét jog-
szabályról. Nagy-Bege Zoltán 
rámutatott, ha az ütemterv va-
lóban életbe lép, és ez alapján 
2020. április 1-jétől 50 százalékra 
csökkentik a szabályozott szer-
ződéseken keresztül biztosított 
földgázt a lakosság számára, a 
különbözetet pedig a szabadpi-
acról kell felvásárolniuk a szol-
gáltatóknak, még mindig nem 
jelenti, hogy drágulás lesz.

Mint az ANRE alelnöke rámu-
tatott, jelenleg éppen „draszti-
kus” árcsökkenés tapasztalható 
a nyári árakhoz képest a romá-
niai földgázpiacon. Akadt olyan 
tranzakció is a szabadpiacon, 
hogy a szabályozott rendszer-
ben előírt megawattóránként 
68 lejes árnál olcsóbban cserélt 
gazdát a földgáz. „Nyilván a téli 
hónapokban újra lesz áremelke-

dés, hiszen a keresletnövekedés 
mindig ezt eredményezi, de na-
gyon korai lenne azt mondani, 
hogy feltétlenül áremelkedés 
lesz április 1-jétől. Lehet, hogy 
drágul a földgáz, de ez nem tör-
vényszerű, nem szükségszerű 
és nem kötelező” – szögezte le 
Nagy-Bege Zoltán. Azt is szak-
szerűtlennek és felelőtlennek 
tartja, hogy éppen tízszázalékos 
drágulásról beszélnek, amikor 
még bármi megtörténhet: lehet 
árcsökkenés, de drágulás is, 
ami lehet tíz százaléknál kisebb 
vagy nagyobb, attól függően, 
miként alakul a földgáz szabad-
piaci ára, és az 50 százalékot 
milyen áron tudják majd besze-
rezni.  Előrejelzésekbe jelenleg 
nem lehet belemenni, aki ezzel 
riogat, szenzációhajhász – ösz-
szegezte Nagy-Bege Zoltán.

Nagy-Bege Zoltán szerint egyelőre nem tudni, mit hoz a jövő
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 » B. E.

A Volkswagen német autópipari 
óriás számításba vette pozso-

nyi gyárának bővítését, és lemond-
hat az 1,3 milliárd eurósra becsült 
új beruházásról – írja forrásokra 
hivatkozva az Automobilwoche. 
A lap értesülése szerint a Volks-
wagen vezetősége több opciót is 
számításba vesz, a legmegvalósít-
hatóbbnak pedig a meglévő bázis 
bővítése tűnik. A vállalat felügye-
lőtanácsa várhatóan a héten ül 
össze, és döntenek arról, hogy 
folytatják a tervezett beruházást, 
új telephelyet építenek, vagy elköl-
töztetik az új Passat modell gyártá-
sát Pozsonyba.

Mindenesetre a vezetőségnek 
mielőbb döntést kell hoznia annak 
érdekében, hogy az új gyártóso-
rokat 2022 októberére be lehes-
sen üzemelni, akkortól ugyanis a 
Passatokat gyártó németországi, 
emdeni üzem már a tervek szerint 
csak elektromos autókat fog gyár-
tani.

Amint arról korábban beszá-
moltunk, a Volkswagen október 
15-én úgy döntött, a szíriai hadmű-
veletet ért nemzetközi bírálatok 
nyomán halasztja a végső döntés 

meghozatalát egy törökországi au-
tógyár létesítéséről. „Figyelemmel 
követjük a jelenlegi helyzetet, és 
aggodalommal nézzük a fejlemé-
nyeket” – mondta akkor a vállalat 
egyik szóvivője. A lehetséges hely-
színek között korábban felmerült 
Románia és Bulgária is, és az új 
helyzetben a hatóságok bejelen-
tették, újrakezdték a tárgyalásokat 
a német vállalat illetékeseivel az 
egymilliárd eurót meghaladó be-
ruházásról. A romániai helyszín a 
bejelentések szerint Arad lehetne.

A bukaresti hatóságok pedig 
máig reménykednek, hogy sikerül 
Romániába csábítani a Volkswa-
gent. Ștefan Radu Oprea, az ügy-
vivő szociáldemokrata kormány 
üzleti szféráért felelős minisztere 
szerint még mindig a román aján-
lat a „legversenyképesebb”, ráadá-
sul a megígért állami támogatás 
is meghaladja a bolgár szomszé-
dokét. Annak érdekében, hogy a 
Volkswagen komolyan fontolóra 
vegye a román állam ajánlatát, 
Oprea hétfőn azzal az ötlettel is 
előrukkolt, hogy a parlament fo-
gadjon el egy nyilatkozatot, amely 
megerősíti Románia elszántságát, 
hogy Aradon épüljön meg a német 
autógyártó új üzeme.

Döntés előtt a Volkswagen

A héten döntés születhet a Volkswagen új gyártósorainak helyszínéről




