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H I R D E T É S

SZÁZHÚSZ ÉV UTÁN KIVONULHAT EURÓPÁBÓL A ROMÁNIAI LELŐHELYEKET IS BIRTOKLÓ AMERIKAI EXXONMOBIL

Megatranzakció készül az energetikai piacon?
Az ExxonMobil továbbra sem 
kommentál „híreszteléseket 
vagy piaci spekulációkat”, 
de egyre valószínűbbnek 
tűnik, hogy az amerikai vál-
lalat eladásra kínálja európai 
– köztük romániai – földgáz- 
és kőolajlelőhelyeit.

 » BÁLINT ESZTER

H ivatalosan ugyan az Exxon-
Mobil még mindig nem 
erősítette meg azokat a pi-

aci értesüléseket, amelyek szerint 
lemondani készülnek mintegy 
25 milliárd dollár értékű európai 
földgáz- és kőolajlelőhelyeikről, 
egyre gyakrabban találkozha-
tunk erről szóló értesülésekkel. 
A hétvégén a Reuters brit hírügy-
nökség számolt be arról, hogy az 
elmúlt évtizedek legnagyobb el-
adására készül az amerikai válla-
lat, a teljes európai upstream üz-
letágukról le akarnak mondani, 
holott már 120 éve jelen vannak 
ezeken a piacokon. Az ExxonMo-
bil lelőhelyei, amelyek eladását 
rebesgetik, Nagy-Britanniában, 
Németországban és Romániában 
vannak, Hollandiában a Royal 
Dutch Shell-lel közösen birtokolt 

Groningen gázlelőhelyet, amelyet 
a kormány 2022-ben be akar zár-
ni, egyelőre megtartanák.

A híreszteléseket azonban nem 
erősítették meg az amerikaiak, a 
vállalat szóvivője a Reutersnek 

azt mondta, „nem kommentál-
nak híreszteléseket vagy piaci 
spekulációkat”.

A sajtóhírek mindenesetre el-
lentmondanak a Klaus Johannis 
államfő által a minap tett kije-

lentésnek, ami szerint előfordul-
hat, hogy az ExxonMobil meg-
gondolja magát, és nem vonul 
ki Romániából. „Előfordulhat, 
hogy az Exxon nem vonul ki, ezek 
a megavállalatok azt mondják, 
amiről úgy gondolják, hogy jó 
mondani, és előfordulhat, hogy 
megváltoztatják a döntésüket, és 
nem vonulnak ki” – fogalmazott 
Johannis.

Bukarestben azt követően vált 
amúgy a napokban témává az 
ExxonMobil potenciális kivonu-
lása, hogy Adrian Volintiru, a 
Romgaz vezérigazgatója szerdán 
bejelentette, a Romgaz román ál-
lami vállalat is beszállna a feke-
te-tengeri földgáz kitermelésébe, 
így 15–20 százalékos részesedést 
vásárolna az amerikai ExxonMo-
bil vállalattól. A vezérigazgató a 
román nyelvű sajtó szerint ezzel 
gyakorlatilag megerősítette, hogy 
az ExxonMobil vevőt keres a Nep-
tun Deep projektben birtokolt 50 
százalékos részesedésére. Mint 
ismeretes, a projekt másik fele az 
osztrák OMV–Petrom tulajdoná-
ban van.

  Az amerikaiak eladási szán-
déka már korábban kiszivárgott 
a médiában. Szerdán a G4Media 
hírportál közzétett egy részletet 
abból a levélből, amelyben az 

amerikaiak a héten más piaci 
szereplőket értesítettek eladási 
szándékukról. Az ExxonMobil a 
Scotiabankot bízta meg vevő fel-
kutatására. A román portál érte-
sülése szerint a Romgaz mellett 
a lengyel állami PGNIG vállalat is 
érdekelt az 50 százalékos részese-
dés megszerzésében.

 A Profi t.ro hírportál szerint az 
amerikaiak eddig mintegy 700 
millió dollárt fordítottak a Nep-
tun Deep projektre, az ott rejlő 
földgáz kitermelése pedig további 
3 milliárd dollárba kerül. A portál 
becslése szerint így a Romgaznak 
összesen 690–900 millió dol-
lárt kellene fordítania arra, hogy 
megvásárolja a 15–20 százalékos 
részesedést, illetve hogy részt ve-
gyen majd a kitermelésben.

Mint ismeretes, a Fekete-ten  -
ger Neptun kontinentális talap -
zatában 42–84 milliárd köbmé-
ter közöttire becsült gázmennyi-
ség rejlik.  A bukaresti parlament 
már tavaly októberben elfogad-
ta a kitermelést szabályozó tör-
vényt, de az olyan feltételeket 
tartalmaz, amelyeket nem tarta-
nak elég vonzónak a befektetők, 
ezért az osztrák OMV-Petrom és 
az amerikai ExxonMobil egye-
lőre elhalasztotta a nyersanyag 
kitermelését.

 » RÖVIDEN

Megállt a lej értékvesztése
Négy egymást követő törté-
nelmi mélypontot követően, 
pénteken megállt a román 
deviza értékvesztése, a Román 
Nemzeti Bank (BNR) által kö-
zölt referencia-árfolyam 4,7729 
lej/euró volt, ami elmarad a 
csütörtöki 4,7808-as szinttől. 
Mint ismert, a román deviza két 
és fél hónapja, szeptemberben 
kezdte meg lejtmenetét.

Óriási nyugdíjak is vannak
Bruttó 33 235 lej volt a legna-
gyobb októberi állami nyugdíj 
– közölte szombaton a munka-
ügyi minisztérium. A tárca köz-
leménye szerint az öt legna-
gyobb összegű nyugdíjat Buka-
restben veszik fel, a további sor-
rend: bruttó 28 572, 28 470, 25 
939 és 25 862 lej. A közlemény 
megjegyzi: a nyugdíjpénztárnak 
nincsenek adatai arra vonat-
kozón, hogy a rekordnyugdíjak 
haszonélvezői korábban milyen 
munkakörben dolgoztak. A 
dokumentum szerint, a továbbí-
tott adatok „nem tartalmaznak 
olyan információkat, amelyek 
az állami nyugdíjrendszerbe 
nem integrált rendszerekre vo-
natkoznak (a felekezetek saját 
társadalombiztosítási rendsze-
rei, az ügyvédek nyugdíjrend-
szere, a belügyminisztérium 
nyugdíjpénztára, a védelmi 
minisztérium, illetve a Román 
Hírszerző Szolgálat intézmé-
nyei)”. Októberben az átlagos 
állami nyugdíj 1371 lej volt.

Kiszállhat az Exxon a fekete-tengeri földgázkitermelésből
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