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Lendülettel kezdte az évet 
a román építőipar
Az első négy hónapban 26,5 száza-
lékkal nőtt az építőipari termelés 
volumene a nyers adatok, illetve 
a szezonális és naptárhatással 
kiigazított érték szerint egyaránt, a 
tavalyi azonos időszakhoz mérten 
– derül ki az Országos Statisztikai 
Intézet (INS) által tegnap nyilvá-
nosságra hozott adatsorokból. Áp-
rilisban az építőipari termelés 
volumene a nyers adatok szerint 
12,1 százalékkal nőtt a tavalyi 
negyedik hónaphoz mérten, a 
szezonális és naptárhatással 
kiigazított érték szerint a bővülés 
10 százalékos volt. A nyers adatok 
szerint a négyhavi bővülés főleg 
a karbantartási és javítási mun-
kálatoknak köszönhető, amelyek 
volumene 66,2 százalékkal nőtt, 
a felújítások 57,3 százalékkal 
bővültek, az új építmények építése 
13,3 százalékkal múlta felül az egy 
évvel korábbit. Az épületek típusa 
szerint az ipari létesítményeknél 
45,7 százalékos volt a növekedés, a 
lakóépületek építése 21,3 száza-
lékkal emelkedett, a nem lakó-
épületeknél 8,1 százalékos volt a 
bővülés.
 
Hitelgarancia 
a nagyvállalatoknak is
Új, a nagyvállalatoknak szóló 
hitelgarancia-mechanizmust mu-
tatott be hétfőn az Importőrök és 
Exportőrök Országos Szövetségével 
(ANEIR) tartott megbeszélésen 
Ludovic Orban miniszterelnök és 
Florin Cîţu pénzügyminiszter – 
tájékoztat a kormány Facebook-ol-
dala. A megbeszélés középpont-
jában a termelés újraindításához 
szükséges forgótőke biztosítása 
állt. Mint a bejegyzés rámutat, az 
Eximbankkal partnerségben terve-
zett programról jelenleg a kormány 
illetékesei még egyeztetnek az Eu-
rópai Bizottsággal. A rendelkezésre 
álló keret a tervek szerint 8 milliárd 
lej, és ebből legfeljebb 80 százalé-
kos hitelgaranciát nyújtanak.
 
Negatív értéktartományban 
a külföldi beruházások
A vállalatcsoportokon belüli 
hitelek mozgatása miatt az első 
négy hónapban is negatív érték-
tartományban maradt a külföldi 
közvetlen tőkeberuházások értéke 
(FDI) Romániában,  mínusz 454 
millió euró volt az első három hó-
napban jegyzett mínusz 551 millió 
euró után – közölte a Román Nem-
zeti Bank (BNR).  A tavaly január 
és április közötti időszakban a 
külföldi közvetlen tőkeberuházá-
sok értéke 2,161 milliárd euró volt. 
Az első négy hónapos jelentős 
csökkenés főként annak tulajdo-
nítható, hogy a vállalatcsoporto-
kon belüli hitelek mozgatása 487 
millió euró kiáramlást mutatott, 
amit enyhített a 33 millió euró 
értékű tőkerészesedés, beleértve 
az újra befektetett profi tot.
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Árliberalizáció felemás tapasztalatokkal

A mostani döntés határozza meg az új gázszámlák értékét

Felháborodás jellemzi a júli-
usi földgázár-liberalizációra 
készülő lakosságot, miután a 
nagy szolgáltatók alig akarnak 
engedni az árból. Ugyanakkor 
nagy a tanácstalanság is, mivel 
a hatóságok az elmúlt évek-
ben egyáltalán nem fektettek 
hangsúlyt a lakosság tájékoz-
tatására, a szabadpiacra való 
felkészülésre.

 » MUNKATÁRSAINKTÓL

M éltatlankodást, sőt felhábo-
rodást váltott ki az elmúlt 
időszakban számos románi-

ai lakos részéről, hogy a július else-
jén esedékes földgázár-liberalizáció 
nem hozza el a várt áresést, akadnak 
olyan szolgáltatók, amelyek az eddi-
gi árat jelölték meg új ajánlatukban 
is, mások alig néhány lejt hajlandóak 
engedni. Mint ismeretes, Románia 
2020. július elsejétől liberalizálja a 
lakosságnak szolgáltatott földgáz 
piacát. A szolgáltatók az elmúlt idő-
szakban kötelesek voltak értesíteni 
ügyfeleiket arról, hogy július elseje 
és 2021. június 30-a között milyen 
árat kínálnak megawattránként, a 
fogyasztóknak pedig június végéig 
jogukban áll szétnézni a piacon, és a 
számukra legjobb ajánlatot kiválasz-
tani. Ha a fogyasztó passzív marad, 
nem kér ajánlatot, marad azzal az ár-
ral, amennyiért eddig megvásárolta a 
gázt, vagy azzal, amit felajánl neki a 
forgalmazó.

Beszólt a miniszter
A földgázpiacon tapasztaltak felhá-
borodást váltottak ki Virgil Popescu 
gazdasági miniszterből is, aki hétfő 
este újfent bírálta a szolgáltatókat, 
amiért nem akarnak július elsejétől 
árat csökkenteni, amikor a szabad-
piaci árak lényegesen visszaestek. 
Felrótta továbbá, hogy bár léteznek 
olyan szolgáltatók, amelyek hajlan-
dóak lennének többet is kiengedni az 
árból, egy adminisztratív probléma 
miatt nem értékesíthetnek bárhol, 
mivel a törvény arra kényszeríti őket, 
hogy legyen székhelyük ott, ahol 
szolgáltatni akarnak. „Ezt is rendez-
ni kell. Biztosítani fogjuk, hogy ha 
szabadpiac van, akkor legyen sza-
bad és működőképes” – szögezte le 
a tárcavezető. Azzal fenyegette meg 
ugyanakkor azokat a szolgáltatókat, 
amelyek nem akarnak árat csökken-
teni, hogy a versenytörvény előírásai 
szerint az állam arra kötelezheti őket, 
hogy úgy módosítsák ajánlatukat, 
hogy mások is beférjenek a piacra.

Sajtóinformációk szerint az sem ki-
zárt, hogy az Orban-kabinet a témá-
ban sürgősségi kormányrendeletet 
fogad el.

Eltérő árajánlatok
Jogos a lakossági és miniszteri felhá-
borodás, ha azt nézzük, hogy például 
Háromszéken az Engie nem is módo-
sít az áfa nélkül 125,17 kilowattórás 
árszintjén. Az E-On Románia gáz-
szolgáltató eközben azzal a „jó hír-

rel” kecsegteti kolozsvári ügyfeleit, 
hogy a júliusi árliberalizáció után is a 
„legkedvezőbb” piaci árban részesül-
nek. A társaság a megawattóránkénti 
136,49 lejes lakossági árat áprilisban 
lecsökkentette 134,19 lej/Mwh-ra, és 
ezt ajánlja július után is a fogyasztók-
nak. Ez a 2,3 lejes (1,6 százalékos) ár-
csökkenés azonban egyáltalán nem 
nevezhető kedvezményesnek, ezért 
sokan fontolgatják, hogy más szol-
gáltatók kínálatát választják. Az em-
berek körében azonban erős a többi 
társasággal szembeni gyanakvás, a 
szolgáltatóváltással kapcsolatos ag-
gály, ami elsősorban annak tudható 
be, hogy a hatóságok az elmúlt évek-
ben egyáltalán nem fektettek hang-
súlyt a lakosság tájékoztatására, a 
szabadpiacra való felkészülésre.

 Az esetleges ügyfélvesztéstől tar-
tó társaságok közül ugyanakkor egy 
Arad megyei székhelyű cég jelenlegi 
Bihar megyei ügyfeleinél  már tavasz-
szal szezonális árcsökkentéssel lob-
bizott a fogyasztók megőrzése érde-
kében, a későbbiekben bemutatott, 
12 lejes árcsökkenést eredményező 
szerződésajánlata pedig megítélése 
szerint a legkedvezőbb a piacon. Ezt 
telefonos megkeresésre a vállalat 
munkatársa is hangsúlyozta, viszont 
a 137,7 lejről 125 lejre módosított – áfa 
nélkül – havi összeg az ajánlat értel-
mében is módosulhat a még szabá-
lyozás alatt álló illetékek mértékétől 
függően.

A Nagyváradon szolgáltató Distrigaz 
Vest eközben 138,49 lej helyett 130,55 
lejes árat ajánl jövő hónaptól, ami 
ugyan szintén számottevő csökkenés 
lenne, de az ár így is lényegesen ma-
gasabb a környék másik szolgáltató-
jának árszintjéhez képest. De láttunk 
olyan kis szolgáltatót is, amelynél 
nem éri el a 100 lejt az ár, mint ahogy 
150 lejesnél is magasabb árszintet is.

A szakember türelemre int
„Türelemmel kell kivárni, hogy a gá-
zár-liberalizáció nyomot hagyjon a 
piacon, természetes módon alakítsa 
az árakat. Ha nincs türelmünk ezt 
kivárni, és a politikum beavatkozik, 
sürgősségi rendelettel, törvénnyel 
próbálja védeni a fogyasztókat, a li-
beralizáció soha nem bontakozik ki 
teljességében” – szögezte le eközben 
a Krónika megkeresésére Nagy-Bege 
Zoltán, az Országos Energiaár-sza-
bályozó Hatóság (ANRE) alelnöke. 

Mint rámutatott, a lakossági fo-
gyasztók piacának 90 százalékát a 
két nagy szolgáltató – az Engie és 
az E.On – uralja, a többi harminc 
kis szolgáltató a 10 százalékon 
osztozik, tehát nem potenciális 
versenytársai a nagy játékosoknak, 
nem tudják veszélyeztetni a pozíci-
ójukat. „A két nagy még mindig a 
korábbi árral rukkolt elő, a libera-
lizáció utáni időszakra szóló aján-
lataikban számottevő csökkenés 
nem tapasztalható, de a kisebbek 
közül már vannak, amelyek alájuk 
mernek menni az áraikkal” – erő-
sítette meg az általunk tapasztalta-
kat az illetékes.

Emlékeztetett, hogy a hatóság jó-
váhagyott egy gázfelajánlási progra-
mot, amely során arra kötelezték a 
gázkitermelőket, hogy június végé-
ig jöjjenek elő egy termékstruktúrá-
val, melynek megszabták az osztrák 
tőzsdéhez igazítva a megawattórán-
ként 25 lejes kiindulási árát. Ez 
csak július–augusztus hónapokra 
érvényes, szeptembertől, vagyis a 
harmadik negyedévtől a kiindulási 
ár már magasabb. „A gazdasági mi-
niszter szem elől tévesztette, hogy 
ennek a mechanizmusnak az ered-
ményeként még egyetlen tranzak-
ció sem jött létre, hiszen még sem a 
Romgaz, sem a Petrom nem rukkolt 
elő ilyen termékkel, de erre június  
végéig még van idejük” – refl ektált 
Popescu nyilatkozatára. Ugyanak-
kor követik a piacot, és a szolgál-
tatók már vásárolnak megawatt-
óránként 40 lejért, ami a 114-es ren-
deletben szabályozott 68 lejnél is 
jóval kisebb ár. Ennek eredménye-
ként mernek a kisebb szolgáltatók 
olcsóbb ajánlatokkal előrukkolni.  
Nagy-Bege Zoltán valószínűnek 
tartja, hogy a két nagy szolgáltató 
azért nem csökkenti az árait, mert 
nagy mennyiségű földgáz maradt 
a tározóikban, ami tárolási díjjal 
együtt eléri a 97-98 lejt, valamikor 
ezt is értékesíteniük kell. Másrészt 
a télre kötött szerződésekben még 
csak 50-60 lejes ár szerepel.

A jelenlegi kis szolgáltatók véle-
ménye szerint nem veszélyeztetik 
a nagyok pozícióját, ám például a 
villamosenergia-szolgáltatók meg-
vethetik a lábukat a földgázpiacon, 
és ezek már olyan versenytársak 
lehetnek, amelyek rávehetik az 
E.On-t és az Engie-t  az árcsök-
kenésre, részletezte az ANRE al-
elnöke. Rámutatott, a villamos-
energia-kereskedők – az Electri-
ca, Enel, Cez – nagy tapasztalattal 
rendelkeznek, kisebb mértékben 
már jelen vannak a földgázpiacon 
is. Hozzátette, a lakossági fogyasz-
tók szintén alakíthatják az árakat, 
ha nem fogadják el passzívan a 
jelenlegi szolgáltatójuk ajánlatát. 
„Bízom benne, hogy akiknél a költ-
ségek nagy hányadát jelenti a téli 
hónapokban a gázszámla, lépni 
fognak, és megkeresik a kedvező 
ajánlatokat. Elsősorban azok ese-
tében éri meg, akik földgázzal fűte-
nek, hiszen aki télen havi több száz 
lejt fi zet, annak megéri megkeres-
ni a kedvezőbb árat” – összegzett 
Nagy-Bege Zoltán. 

 » „A két nagy 
szolgáltató még 
mindig a korábbi 
árral rukkolt elő, 
a liberalizáció 
utáni időszakra 
szóló ajánlataik-
ban számottevő 
csökkenés nem 
tapasztalható, 
de a kisebbek 
közül már van-
nak, amelyek 
alájuk mernek 
menni az áraik-
kal” – erősítette 
meg az általunk 
tapasztaltakat az 
illetékes. 

 »  Egy 2,3 
lejes (1,6 száza-
lékos) árcsökke-
nés egyáltalán 
nem nevezhető 
kedvezményes-
nek, ezért sokan 
fontolgatják, 
hogy más szol-
gáltatók kínála-
tát választják. 
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 1 euró       4,8360
1 dollár      4,2689
 1 svájci frank 4,5059
1 font sterling 5,4006
100 forint 1,3976

Valutaváltó




