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Bukarest felrúgta az atomalkut
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Jóváhagyták a Nuclearelectrica 
állami társaság részvényesei 
a kínaiakkal évekkel ezelőtt a 
cernavodai atomerőmű bőví-
téséről kötött megállapodás 
felbontását. A kormányzati 
szinten hozott döntés mögött 
Washington befolyásolása áll, 
az Egyesült Államok több stra-
tégiai kérdésben is ráerőlteti 
akaratát Romániára.

 » ROSTÁS SZABOLCS

M egszületett a döntés vál-
lalati szinten is arról, 
hogy Románia szakít a 

cerna vodai atomerőmű bővítésé-
re kiszemelt kínai társasággal. A 
Nuclearelectrica állami atomener-
getikai vállalat részvényeseinek 
közgyűlése pénteken felhatalmaz-
ta a társaság vezetőségét, hogy 
bontsa fel a China General Nuclear 
Power társasággal kötött szerző-
dést a létesítmény két új blokkjá-
nak megépítéséről, és zárja le a 
tárgyalásokat a témában. A rész-
vényesek egyúttal felhatalmazták 
a Nuclearelectricát, tegye meg a 
szükséges lépéseket a nukleáris 
alapú elektromosenergia-termelés 
kapacitásának növelését szolgáló 
stratégiák kidolgozása érdekében. 
Elfogadták a vállalat 2025-ig ér-
vényes beruházási stratégiáját is, 
amelynek keretében a következő 
években 2,29 milliárd lej értékben 
hajtanak végre beruházásokat.

Atom. 1400 megawatt összesített teljesítményükkel a cernavodai reaktorok az ország villamosenergia-szükségletének 20 százalékát fedezik

 » A tavaly 
novemberben 
hatalomra került 
román jobbközép 
kormány elsősor-
ban Washington 
erőteljes nyo-
mására állt el a 
kínaiakkal kötött 
atomalkutól. 

A bukaresti gazdasági miniszté-
rium – tulajdonosként – májusban 
kérte fel az atomenergetikai vállala-
tot az atomerőmű két új blokkjának 
megépítéséről a kínai társasággal 
kötött szerződés felbontására. Ez-
által közel tízéves történet végére 
kerül pont Románia és az ázsiai 
nagyhatalom között, feltéve, hogy a 
kínaiak nem terelik jogi útra az üz-
let meghiúsulását. Románia közel 
egy évtizeddel ezelőtt látott neki a 
magas szintű energetikai együtt-
működés kiépítésének Kínával, és 
a kezdetekkor úgy tűnt, nagyívű 
beruházásokat sikerül végrehajtani. 
Felmerült gyorsvasút, autópálya, 
Kolozsvár közeli vízi erőmű megva-
lósítása ázsiai tőkével és technológi-
ával, majd a tárgyalások elvezettek 
a nukleáris energia fejlesztésének 
szintjére. 2013-ban kétoldalú kor-
mányzati szándéknyilatkozat szüle-
tett, majd egy évvel később a China 
General Nuclear Power Corporation 
kötelező érvényű ajánlatot tett a 
Cernavodán működő atomerőmű 
3-as és 4-es reaktorának megépí-
tésére kiírt versenytárgyaláson. A 
román kommunista hatalom által 
a hetvenes években még ötreakto-
rosra tervezett létesítményből eddig 
kettő épült meg: az elsőt 1996-ban, 
a másodikat 2007-ben helyezték 
üzembe. 1400 megawatt összesített 
teljesítményükkel a reaktorok az or-
szág villamosenergia-szükségleté-
nek mintegy 20 százalékát fedezik, 
a 3-as és a 4-es reaktorok kapacitása 
szintén 1400 megawatt lenne, így az 
atomerőmű teljesítménye megkét-

szereződne. A legfrissebb becslések 
szerint a beruházás összköltsége 8 
milliárd euróra rúgna.

A kapcsolatok megszakítása a ta-
valy novemberi bukaresti kormány-
váltás óta lóg a levegőben. „Az el-
múlt években nem haladt előre ez a 
nagyszabású beruházás, ezért nem 
mehettünk így tovább. Arról nem 
beszélve, hogy stratégiai viszonyt 
ápolunk az Egyesült Államokkal, és 
tiszteletben tartjuk EU- és NATO-tag-
ságunkat is” – jelentette ki nemrég 
Virgil Popescu gazdasági miniszter. 
Aki tulajdonképpen rátapintott a 
szakítás lényegére, az Orban-kabinet 
ugyanis elsősorban Washington erő-
teljes nyomására állt el a kínaiakkal 
kötött atomalkutól. Miután Klaus 
Iohannis államfő tavaly augusztus-
ban megállapodást írt alá Donald 
Trumppal az amerikai–román stra-
tégiai partnerség fejlesztéséről, Wa-
shington Bukarest értésére adta: az 
ázsiaiakkal történő reaktorépítteté-
sen kívül azt sem nézi jó szemmel, 
hogy a Huawei építse ki Romániában 
az 5G távközlési hálózatot. Ezek után 
Iohannis is változtatott álláspont-
ján, bár az általa irányított, nem-
zetbiztonsági kérdésekben illetékes 
Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) 
2016-ban még prioritásként határoz-
ta meg az ország szempontjából a kí-
naiakkal megvalósítandó erőműbő-
vítést. Románia várhatóan amerikai, 
kanadai vagy francia technológiával 
valósítja meg az erőműbővítést, az 
idő azonban szorít, mert 2026-ig újra-
csövezésre van szükség a cernavodai 
létesítmény egyes blokkjánál.
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 » RÖVIDEN

Folytatódott
az infl áció csökkenése
Folytatódott májusban az éves 
infl ációs ráta csökkenése Románi-
ában, a fogyasztói árak az ötödik 
hónapban 2,3 százalékkal voltak 
magasabbak az egy évvel korábbi-
hoz képest, miután áprilisban 2,7 
százalékos éves infl ációt mértek. 
Az országos statisztikai intézet köz-
leménye szerint májusban az élel-
miszerek 5,25 százalékkal kerültek 
többe, mint egy évvel korábban, 
a szolgáltatások 2,6 százalékkal 
drágultak, míg a nem élelmiszerek 
ára 0,15 százalékkal emelkedett. 
Májusban a havi infl áció 0,05 szá-
zalékos volt, a tavalyi év végéhez 
képest pedig a fogyasztói árak 1,47 
százalékkal nőttek. Tavaly de-
cemberben 4 százalék volt az éves 
infl ációs ráta, amely januárban 3,6 
százalékra mérséklődött, és azóta 
folyamatosan csökken. A Román 
Nemzeti Bank május végén ismét 
mérsékelte 25 bázisponttal az alap-
kamatot, amely így a történelmi 
mélypontnak számító 1,75 százalék-
ra csökkent, legutóbb 2018 elején 
volt ilyen alacsony az irányadó 
kamat. A jegybank szintén május 
végén csökkentette az idei és a 
jövő évi infl ációs előrejelzését, így 
az idén 2,8 százalékos fogyasztói 
árindexre számít a korábban közölt 
3 százalék helyett, 2021-ben 2,5 
százalékra a korábban közölt 3,2 
százalékhoz képest.

Visszaesett  a román ipari termelés
Az idei első négy hónapban 13,9 
százalékkal csökkent a román ipa-
ri termelés a nyers adatok szerint 
a tavalyi év azonos időszakához 
mérten – közölte pénteken az 
országos statisztikai intézet. A 
szezonálisan és naptárhatással 
kiigazított érték szerint a csökke-
nés 14,5 százalék volt a vizsgált 
időszakban. Az első negyedévben 
5,9 százalékkal csökkent a terme-
lés az iparban. A visszaesés annak 
tulajdonítható, hogy mindhárom 
fő iparágban csökkenést jegyez-
tek, főleg a feldolgozóiparban, 
ahol a termelés 15,9 százalékkal 
lassult, a bányaiparban 7,6 száza-
lékos csökkenést jegyeztek, míg a 
villamos- és hőenergia, illetve gáz 
termelése és szolgáltatása 4,5 szá-
zalékkal mérséklődött. Áprilisban 
az ipari termelés 38 százalékkal 
csökkent az előző év negyedik hó-
napjához mérten, de márciushoz 
képest is 36 százalékos visszaesést 
jegyeztek a koronavírus-járvány 
miatt. Az első négy hónapban az 
iparban tevékenykedő vállalatok 
árbevétele 10,4 százalékkal csök-
kent a tavalyi év azonos időszaká-
hoz mérten. A statisztikai intézet 
közölte azt is, hogy az új ipari 
megrendelések 10,1 százalékkal 
csökkentek az első négy hónap-
ban éves összevetésben. Tavaly 2,3 
százalékkal csökkent a román ipa-
ri termelés a nyers adatok szerint 
az előző évhez mérten.
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Továbbra is támogatják azokat a 
munkavállalókat, akik olyan cég-

nél dolgoznak, amelynek még mindig 
korlátozzák a tevékenységét – közölte 
Violeta Alexandru munkaügyi minisz-
ter. A támogatásokat mindaddig folyó-
sítják, amíg érvényben vannak a kor-
látozások. Meghosszabbítják továbbá 
a kétévesnél (fogyatékkal élő gyermek 
esetében háromévesnél) kisebb gye-
reket felügyelő szülő szabadságát. A 
korlátozások feloldásáig folyósítják 
a gyerekgondozási díjat és a szülők 
mielőbbi munkába állását ösztönző 
fi zetéskiegészítést, valamint az örökbe 

fogadó szülők összeszokási szabadsá-
gát. A tárcavezető közölte: a kormány 
úgy módosította a vonatkozó jogsza-
bályt, hogy az örökösök, illetve más 
rokonok is temetkezési támogatást 
kaphassanak, amennyiben meghal 
egy gyereknevelési szabadságon lévő 
személy.

Ezzel egy időben 2020. december 
31-éig meghosszabbítják a gyermek-
gondozási díj folyósítását azoknak, 
akik esetében a jogosultság a veszély-
helyzet idején szűnne meg, de a korlá-
tozó intézkedések miatt nem tudnak 
visszatérni dolgozni. A gyermekgon-
dozási díjon kívül meghosszabbította 
az Orban-kabinet a szülők mielőbbi 

munkába állását ösztönző fi zetéski-
egészítés folyósítását is. Az intézke-
dés a gyermekgondozási díj esetében 
mintegy 13 millió lejjel terheli meg a 
költségvetést két hónapra, összesen 
mintegy 3000 jogosultról van szó. 
Mindkét intézkedés csak azokban az 
ágazatokban dolgozókra érvényes, 
amelyekben a korlátozó intézkedések 
fenntartása miatt nem indulhat újra 
a tevékenység. Továbbra is érvény-
ben maradnak ugyanakkor a fi zikai 
kontaktus elkerülését lehetővé tevő 
állami intézkedések, például a doku-
mentumok elektronikus úton történő 
beküldésének lehetősége a különböző 
állami intézményekbe, hivatalokba.

Továbbra is kiegészítik bizonyos dolgozók bérét

 » A gyermek-
gondozási díjon 
kívül meghosz-
szabbította az 
Orban-kabinet a 
szülők mielőbbi 
munkába állását 
ösztönző fi ze-
téskiegészítés 
folyósítását is.  1 euró       4,8340

1 dollár      4,2713
 1 svájci frank 4,5104
1 font sterling 5,3957
100 forint 1,3975
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