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 » BÍRÓ BLANKA

M iközben a kormány és az Orszá-
gos Energiaár-szabályozó Ható-

ság (ANRE) arra buzdítja a lakosságot, 
hogy ne maradjanak passzívak, vá-
lasszák ki a számukra legmegfelelőbb 
árajánlatot és gázszolgáltatót, hiszen a 
július 1-jétől életbe lépő árliberalizáció 
után van esély arra, hogy kedvezőbb 
díjszabást kapjanak, a fogyasztók több 
mint fele nem is hallott a folyamatról. 
Az INSCOP Research közvélemény-ku-
tató cég által közzétett felmérés szerint 
ötből csak egy állampolgár véli úgy, 
hogy elegendő információval rendel-
kezik arról, hogy milyen mozgástere 
van július 1. után. A kutatás időpont-
jában – május végén, június elején –, 
amikor hozzávetőleg még egy hónap 
volt hátra az árliberalizációig, a válasz-
adók 48,8 százaléka nyilatkozott úgy, 

hogy hallott már erről. A tájékozottak 
között nagyobb arányban fordultak 
elő a 45 év felettiek, a nagyvárosiak, 
az északnyugat fejlesztési régióban, il-
letve Bukarestben és környékén lakók. 
Mindössze 21,5 százalék mondta eköz-
ben azt, hogy elegendő információval 
rendelkezik arról, hogy mit jelent és 
melyek a gázár-liberalizáció hatásai a 
piacra. Azt, hogy szolgáltatót vált, 38 
százalék fontolgatta, amennyiben egy 
másik cégtől kedvezőbb ajánlatot kap, 
27,9 százalék elutasította ezt a lehető-
séget. A megkérdezettek 30,8 százalé-
ka mondta azt, hogy otthonában nincs 
vezetékes gáz, 3,3 százalék nem tudta , 
vagy nem válaszolt.

Elsöprő többség, vagyis 91,8 száza-
lék egyetértett amúgy azzal, hogy az 
állam fi nanszírozza a földgázhálózat 
bővítését, hogy többen rácsatlakoz-
hassanak.

A tanulmányban a fogyasztók kitett-
ségét is mérték: a válaszadók 21,5 szá-
zaléka mondta azt, hogy nehézséget 
okoz számára a gázszámlák kifi zetése. 
A magukat sérülékeny fogyasztónak 
vallók többsége alacsony végzettség-
gel és kevés jövedelemmel rendelke-
zik, nincs munkahelye, kisvárosban 
vagy vidéken lakik. Másrészt 61,1 szá-
zalék azért tartja magát sérülékeny 
fogyasztónak, mert nem  rendelkezik 
elegendő információval az energiapi-
ac működéséről. A kérdőívet kitöltők 
62,3 százaléka különben úgy gondol-
ja, az államnak csak a kis jövedelmű 
fogyasztókat kellene támogatnia, 34 
százalék szerint úgy véli, hogy min-
denkinek, bevételtől függetlenül kel-
lene kapnia egy kisebb összegű állami 

támogatást. A koronavírus-járványra 
való tekintettel a válaszadók 73,6 szá-
zaléka szerint a román állam ösztönöz-
hetné a magánkézben levő energiavál-
laltok nagy befektetéseit, 19,8 százalék 
szerint ezek halaszthatók.

Amint arról lapunkban több ízben is 
beszámoltunk, a szolgáltatók kötelesek 
voltak értesíteni ügyfeleiket arról, hogy 
a gázár-liberalizációt követő egy évben, 
vagyis július elseje és 2021. június 30-a 
között milyen árat kínálnak megawatt-
óránként, a fogyasztóknak pedig  jo-
gukban áll szétnézni a piacon, és a szá-
mukra legjobb ajánlatot kiválasztani. 
Ha a fogyasztó passzív marad, nem kér 
ajánlatot, marad azzal az árral, ameny-
nyiért eddig megvásárolta a gázt, vagy 
azzal, amit felajánl neki a forgalmazó.

A lakosság több mint fele nem is hallott a gázár-liberalizációról

 » Azt, hogy 
szolgáltatót vált, 
38 százalék fon-
tolgatta, ameny-
nyiben egy másik 
cégtől kedvezőbb 
ajánlatot kap, 
27,9 százalék 
elutasította ezt a 
lehetőséget. 

Nyomást gyakorolnának a gázár csökkentése érdekében

A gazdasági minisztérium közvitára bocsátott egy jogszabálytervezet, ami a romániai gázter-
melőket arra kötelezné, hogy még több földgázt adjanak el lakossági fogyasztásra, a nagy 
földgázszolgáltatókat pedig arra, hogy ezt meg is vegyék. Másrészt növelnék a szolgáltatók 
piacán a konkurenciát azáltal, hogy könnyebb feltételek mellett válhat egy cég gázszolgál-
tatóvá. A tervezet szerint a két nagy gáztermelőnek – a Petrom és a Romgaz – a jelenlegi 
30 százalék helyett a kitermelt földgázmennyiség 40 százalékát kell majd az Országos 
Energiaár-szabályozó Hatóság (ANRE) szabályozása alapján megállapított kiindulási áron 
licitre bocsátania. Ez a mechanizmus júniustól van érvényben, és már történtek tranzakciók 
ez alapján, jóval a szabályozott 68 lejes megawattóránkénti ár alatt. Másrészt a két nagy 
szolgáltatót – a német tulajdonban lévő E.ON-t és a francia Engie-t – arra köteleznék, hogy a 
program révén vásároljon földgázt. Jelenleg a saját procedúráik alapján szerzik be a földgázt 
azzal a megkötéssel, hogy szavatolniuk kell az átláthatóságot.

Kiszivárgott információk 
szerint Ludovic Orban kor-
mányfő 15 százalékos nyugdí-
jemelést szeretne szeptember 
elsejétől a törvényben szerep-
lő 40 százalék helyett. Ehhez 
képest pénzügyminisztere 
nemrég olyan forgatókönyvet 
emlegetett, ami szerint csak 
10 százalékos lenne a nyug-
díjpontemelés.

 » BÁLINT ESZTER

N em elégedett a Florin Cîțu 
pénzügyminiszter által meg-
lebegtetett 10 százalékos 

nyugdíjemeléssel Ludovic Orban 
az Economica.net gazdasági por-
tálnak nyilatkozó kormányzati 
források szerint, a miniszterel-
nök inkább 15 százalékkal emel-
né meg szeptember elsejétől az 
időskori juttatást. A pénzügyi 
tárca vezetője még május végén 
nyilatkozott úgy a nyugdíjtör-
vényben szereplő szeptemberi 
40 százalékos nyugdíjponteme-
lést firtató kérdésre a Realitatea 
Plus hírcsatorna műsorában, 
hogy a minisztériumban számí-
tásba vett forgatókönyvek egyike 
szerint a kilencedik hónaptól 10 
százalékkal nőnének a nyugdí-

PROGRESSZÍV INDEXÁLÁS? ÉRTESÜLÉSEK SZERINT A KORMÁNYFŐ 5 SZÁZALÉKKAL TÖBBET ADNA, MINT A PÉNZÜGYMINISZTER

Legtöbb 15 százalékos nyugdíjemelés ígérkezik

Sokkal több nem lesz. A törvénybe foglalt 40 százalék helyett 10–15 százalékos lehet a nyugdíjemelés

 » „Az igazság 
az, hogy az anyagi 
erőforrások 
korlátozottak, és 
ezeket az erő-
forrásokat nagy 
odafi gyeléssel 
kell felhasználni, 
mivel a mi alapve-
tő célkitűzésünk 
az, hogy újra 
növekedő pályára 
álljon a gazdaság” 
– fogalmazott a 
kormányfő.

jak. Más forgatókönyvet azonban 
nem említett. A kormányfő még 
aznap úgy reagált Florin Cîțu 
bejelentésére, hogy „korai még 
minden nyilatkozat a nyugdíjak 
témájában”. „Amikor meglesz a 
féléves jelentés a gazdaság állapo-
táról, amikor meglesz a prognózis 
az elkövetkező időszakra – mind 
az előrejelzési bizottságé, mind 
az Európai Bizottságé –, akkor 
hozzuk meg ezt a döntést. Ami-
kor eldöntjük, bejelentjük. Any-
nyit mondhatok, hogy a nyugdíjak 
nőni fognak” – mondta akkor a 
miniszterelnök.

Szerda este újságírói kérdésre 
újfent leszögezte, hogy a bel- és 
külföldi intézmények előrejelzé-
se függvényében döntenek majd 
a nyugdíjemelésről. Amikor pedig 
arról faggatták, hogy létezik-e az a  
forgatókönyv, ami szerint mindösz-
sze 10 százalékos emelést hajtaná-
nak végre idén ősszel, Orban közöl-
te: létezik ez a forgatókönyv, mint 
ahogy a „progresszív emelésé” is. 
„Az igazság az, hogy az anyagi erő-
források korlátozottak, és ezeket az 
erőforrásokat nagy odafi gyeléssel 
kell felhasználni, mivel a mi alap-
vető célkitűzésünk az, hogy újra nö-

vekedő pályára álljon a gazdaság, 
hogy kellő szilárdságú alapot tud-
junk biztosítani ahhoz, hogy való-
ban tudjuk növelni a lakosság bevé-
teleit” – fogalmazott a kormányfő.

Mint ismeretes, Klaus Iohannis 
államfő tavaly július elején hirdette 
ki az azóta megbukott szociálliberá-
lis kormány által elfogadott, alkot-
mánybírósági döntés után újratár-
gyalt nyugdíjtörvényt. A jogszabály 
értelmében fokozatosan nő a nyug-
díjpont értéke: 2019. szeptember el-
sejétől 1265 lejre, 2020. szeptember 
elsejétől 1775 lejre, 2021. szeptember 
elsejétől pedig 1875 lejre emelkedik.

A különböző nemzetközi pénzin-
tézetek, hitelminősítők viszont már 
jóval a koronavírus-járvány és az az-
zal karöltve érkező gazdasági válság 
előtt arra fi gyelmeztették a bukares-
ti kormányt, hogy a román gazda-
ság állása ezt nem teszi lehetővé.

A Szociáldemokrata Párt (PSD) 
vezetői közben már korábban be-
jelentették, hogy bizalmatlansági 
indítványt nyújtanak be a nemzeti 
liberális párti (PNL) kormány ellen, 
ha a kabinet szeptembertől nem 
emeli 40 százalékkal a nyugdíja-
kat. „Ha csak egy vesszőnyit vál-
toztatnak a nyugdíjtörvényben, bi-
zalmatlansági indítványt nyújtunk 
be” – szögezte le Olguța Vasilescu, 
aki – mint ismeretes – a munkaügyi 
tárca vezetője volt a jogszabály elfo-
gadásakor.
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Elillant. Nem történt megfelelő hatósági tájékoztatás az árliberalizációról




