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Lejtmenetben a román deviza: az árfolyam 4,8 lej/euró is lehet
Folytatódott tegnap is a román deviza gyengülése az egységes 
európai fizetőeszközzel szemben, a Román Nemzeti Bank (BNR) 
által kiadott referencia-árfolyam 4,7635 lej/euró, ami közelít a 
januárban regisztrált csúcshoz. Gyakorlatilag ez az elmúlt nyolc 
hónap legmagasabb lej-euró árfolyama, március 14-én 4,7640 
lej volt a hivatalos kurzus. A történelmi csúcsot január 25-én, 
a hírhedt 2018/114-es sürgősségi kormányrendelet elfogadása 
után két héttel jegyezték, amikor a hivatalos árfolyam elérte a 
4,7648 lej/eurót. A román deviza különben két és fél hónapja, 
szeptemberben kezdte meg lejtmenetét, azóta mintegy 4 banis a 
gyengülés. Mugur Isărescu, a bukaresti jegybank elnöke szerint 
azonban a lej 4,72 és 4,76 euró közötti árfolyam-ingadozás a 
mindössze kis kilengésnek számít például a forinthoz vagy a 
lengyel zlotyhoz viszonyítva, amelyek sokkal nagyobb mezőben 
ingadoztak. A BT Capital Partners elemzői, a befektetőknek 
október 29-én kiküldött elemzésben úgy értékelték, hogy marad 
a nyomás a lejen, az árfolyam 4,735 felett marad, később pedig 
eléri a 4,77-et is, majd a lejtmenet rövid-/közepes távon folyta-
tódhat, az árfolyam pedig felmehet 4,8-ig is. 
 
Visszaesett a román ipar termelése
Az első kilenc hónapban a nyers adatok szerint 1,5 százalékkal, a 
szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint 2,1 száza-
lékkal csökkent a román ipari termelés a tavalyi év azonos idősza-
kához mérten – derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) által 
tegnap nyilvánoságra hozott adatsorokból. Szeptemberben az ipari 
termelés a nyers adatok szerint 1,2 százalékkal csökkent, a szezon-
ális és naptárhatással kiigazított adatok szerint pedig 4,8 százalék-
kal mérséklődött a tavalyi év kilencedik hónapjához mérten. 
A nyers adatok szerint valamennyi nagy ipari ágazatban vissza-
esést jegyeztek fel január–szeptemberben, így a villamos-, hőener-
gia és gáz termelése, illetve szolgáltatása 2,3 százalékkal csökkent, 
a nyersanyagok kitermelése 2,2 százalékkal mérséklődött, a feldol-
gozóipar teljesítménye 1,4 százalékkal romlott. Tavaly egész évben 
a román ipari termelés 3,5 százalékkal nőtt az előző évhez képest, 
2017-ben 8,2 százalékkal haladta meg a 2016-os szintet. A szociál-
demokrata kormány által kidolgozott büdzsé az idén 5,5 százalékos 
gazdasági növekedést vár, de elemzők szerint a GDP bővülése 
elmaradhat a remélt szinttől.

ÚJABB NEHEZÍTÉSSEL SZEMBESÜLNEK A ZÖLD HÁZ PROGRAM PÁLYÁZÓI

Napelemek sötét árnyékkal

Derült égből villámcsapás-
ként érte a Zöld ház nap-
elemprogramban pályázó 
magánszemélyeket és a pá-
lyázatot lebonyolító cégeket, 
hogy kedden egyik percről a 
másikra jóváhagyott státus-
ba kerültek a szeptember 
10-én feltöltött iratcsomók, 
ez pedig az jelenti, hogy már 
egy hónap sem áll a rendel-
kezésükre, hogy beszerez-
zék az áramszolgáltatótól a 
visszatáplálási engedélyt. 
A lépés újfent felveti a csalás 
gyanúját.
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Ú jabb nehezítéssel szem-
besültek a Zöld ház nape-
lemprogramban pályázó 

magánszemélyek és a pályáza-
tot lebonyolító cégek: sokuknak 
már december 6-áig be kell sze-
rezniük az áramszolgáltatótól a 
visszatáplálási engedélyt (aviz 
tehnic de racordare – ATR). Az 
új határidő azért nehezítő kö-
rülmény, mert a kiírásban az 
szerepelt, hogy ezt a dokumen-
tumot 90 nap alatt kell felmu-
tatni annak érdekében, hogy a 
pályázatot érvényesnek tekintse 
a lebonyolító Környezetvédelmi 
Alap (AFM). Ezt mindenki úgy 
tekintette, hogy a feltöltött pá-
lyázatok elvi jóváhagyása után 
számítják a 90 napos határidőt, 
azonban az AFM legújabb dön-
tése a számításokat keresztül 
húzta, és a pályázóknak csak 
szűk négy hetet hagyott, hogy 
beszerezzék ezt az engedélyt.

Váratlan jóváhagyás
Mint András Lehel, a program-
ban részt vevő székelyudvarhe-

lyi székhelyű Melinda-Impex 
Install Kft . vezérigazgatója a 
Krónikának elmondta, kedden 
este szembesültek azzal, hogy 
a szeptember 10-én feltöltött 
iratcsomóik egyszerre státust 
váltottak a rendszerben, fel-
töltöttből már jóváhagyottként 
jelennek meg, és arról tájékoz-
tatták őket, hogy a 90 napot a 
feltöltés időpontjától számít-
ják, tehát legkésőbb december 
9-ig be kell mutatni a vissza-
táplálási engedélyt. „Szeptem-
ber 10-én felfüggesztették az 
iratcsomók feltöltését. Eltelt 
közel két hónap, és nem je-
lezték, hogy esetleg készülni 
kellene a további engedélyek 
beszerzésével. A programban 
részt vevő kivitelező cégek 
képviselőitől hasonló vissza-
jelzések érkeznek. Felháborí-
tónak tartjuk, és el vagyunk 
keseredve” – panaszolta la-
punknak András Lehel. Hoz-
zátette, kevés az esélye annak, 
hogy ilyen rövid idő alatt az 
áramszolgáltató kiállítja az 

engedélyeket, ennek pedig az 
lehet a következménye, hogy 
akik nem tudják beszerezni, 
elveszítik a támogatás lehető-
ségét, a már feltöltött iratcso-
móik érvénytelenné válnak.

Újabb csalásgyanú
Az érintett vállalkozó szerint 
az sem kizárt, hogy akik eset-

leg bennfentes információval 
rendelkeztek, nem vártak a jó-
váhagyással, hanem az elmúlt 
két hónapban már megtették 
a szükséges lépéseket, kérvé-
nyezték az engedélyt, a többség 
azonban az elvi jóváhagyásra 
várt. Ennek ellenére arra biztat-
ják azokat a magánszemélye-
ket, akiknek sikerült feltölteni 
a pályázatát, hogy próbálják 
meg beszerezni az engedélyt. 
András Lehel elmondta, ez a 
pályázók kötelezettsége, ám 
például a székelyudvarhelyi 
cég próbálja segíteni ügyfeleit 
ebben a folyamatban. A napok-
ban kiküldenek egy részletes 
tájékoztatót a következő tenni-
valókról, hogy minél gyorsab-
ban léphessenek.

Amint arról korábban beszá-
moltunk, a pályázati alapok a 
november 6-ai újraindításkor 
az ország minden régiójában 
órák alatt elfogytak, jelenleg 
még csak a Bukarest-Ilfov régi-
óban van 27 millió lej lehívható 
összeg.  András Lehel rámuta-
tott, a megmaradt pénz újra-
csoportosításáról nem kaptak 
tájékoztatást, azonban ha ezen 
a december 6-ai határidőn utó-
lag nem módosítanak, újabb 
pénzek szabadulnak fel, mert 
a pályázók egy része nem tud-
ja beszerezni ennyi idő alatt 
az engedélyt. Mint ismeretes 
a napelemprogram kapcsán a 
Szervezett Bűnözés és Terroriz-
mus Elleni Ügyészség (DIICOT) 
vizsgálódik, mert felmerült a 
gyanú, hogy az első nekifutás-
kor, tehát szeptember 10-én  a 
cégek egy része robotprogra-
mokkal gyorsította a feltöltést. 
A közel kéthónapos felfüggesz-
tés után azt ígérték, ezt a lehe-
tőséget kizárják, ám a régiók 
egy részében továbbra is roha-
mos ütemben fogyott az alap, 
gyanús gyorsasággal töltötték 
a kéréseket.

Meghiúsuló remény? Az áramszolgáltatók kezében van a napelemre pályázók sorsa

 » András Lehel szerint 
kevés az esélye annak, 
hogy ilyen rövid idő 
alatt az áramszolgáltató 
kiállítja az engedélyeket, 
ennek pedig az lehet a 
következménye, hogy 
akik nem tudják besze-
rezni, elveszítik a támo-
gatás lehetőségét, a már 
feltöltött iratcsomóik 
érvénytelenítődnek.
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