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A román államháztartás hiánya 
a hazai össztermékhez (GDP) 

mérten 3,6 százalékra nőtt az első 
öt hónapban – közölte pénteken 
a bukaresti pénzügyminisztéri-
um. Abszolút értékben a defi cit 
értéke elérte a 38,84 milliárd lejt 
(8 milliárd euró) úgy, hogy az 
első négy hónap után még 26,82 
milliárd lej volt a hiány. Az MTI 
tájékoztatása szerint az első öt-
havi defi cit csaknem felét a koro-
navírus-járvány elleni védekezés 
költségei, valamint a gazdaság 
fellendítése érdekében hozott be-
ruházási költségek, adóelenge-
dések, adókedvezmények tették 
ki. A hiányhoz az is hozzájárult, 
hogy a tervezetthez képest elma-
radtak a bevételek a március–má-
jus közötti időszakban, miután 
a kormány halasztott bizonyos 
adókifi zetési kötelezettségeket 
a koronavírus-járvány okozta 
gazdasági leállás miatt. A társa-
sági adóból származó bevételek 

12,5 százalékkal estek vissza, az 
áfából származó bevételek csak-
nem 19 százalékkal csökkentek 
a tavalyi év azonos időszakához 
mérten.

Az első öt hónapban a konszo-
lidált államháztartás bevételei 
elérték a 119,59 milliárd lejt, ami 
3,4 százalékos csökkenést je-
lent a tavalyi azonos időszakhoz 
mérten. A pénzügyminisztérium 
közlése szerint csak májusban 12 
százalékkal estek vissza a bevé-
telek éves összevetésben, mivel 
az áprilisi hónap a járvány miatt 
elrendelt gazdasági leállás miatt 
nagyon rossz volt, és ennek hatá-
sa a májusi bevételekben tükrö-
ződött. Az államháztartás kiadá-
sai ugyanakkor 14,4 százalékkal, 
158,43 milliárd lejre nőttek. A ro-
mán kormány az idén 6,7 száza-
lékos államháztartási hiányra 
számít, de nemzetközi pénzinté-
zetek és hazai gazdasági elem-
zők azonban valószínűbbnek 
tartanak egy 8–10 százalékos 
defi citet.
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Csökkeni fog a gáz ára a július 
elsejei liberalizálást követő-

en – jelentette ki Virgil Popescu 
gazdasági miniszter a hétvégén. 
„Nagyon optimista vagyok, és 
meglátják, hogy igazam lesz. A 
gáz ára a liberalizációt követően 
alacsonyabb lesz, mint a lakosság 
által jelenleg fi zetett szabályozott 
ár” – hangoztatta a tárcavezető. 
Meglátása szerint erre azért kerül 
sor, mert jelenleg a két nagy szol-
gáltató, amely a gázpiac 90 száza-
lékát uralja, magasan tartja az ára-
kat. Popescu emlékeztetett: csak 
a termelői árak változhatnak, az 
elosztóhálózatra ugyanis továbbra 
is uniós előírások vonatkoznak, 
azokon módosítani nem lehet. 
Mint ismeretes, Romániában július 
1-jétől liberalizálják a lakosságnak 
szállított földgáz árát.

Nem tudni azonban, hogy az Or-
ban-kormány minisztere mire ala-
pozza az optimizmusát, a két leg-
nagyobb szolgáltató ugyanis eddig 
egyáltalán nem adta tanújelét 
annak, hogy hajlandó számottevő 
árleszállításra. A piac kilencven 
százalékát egymás között nagy-
jából fele-fele arányban felosztó, 
német tulajdonban lévő E.ON és 
a francia Engie többnyire ugyano-
lyan áron kínálja a gázt, mint az ár-
szabályozás feloldása előtt. Előbbi 

megawattóránként 134 lejes, míg 
utóbbi 123 lejes áron adja az ener-
giahordozót a jövőben is, ami 
mindössze 0,2–2 százalék közötti 
árleszállítást jelent az eddigiekhez 
képest. Holott a szolgáltatók nyári 
időszakban megawattóránként 
30-40 lejes nagykereskedelmi áron 
vásárolják a földgázt a termelők-
től, míg a tél folyamán 50-60 lejért. 
Egyébként a hazai piacon fellelhe-
tő mintegy 30 gázszolgáltató közül 
tizenhárom az eddiginél magasabb 
árat kínál, öt díjszabása változat-
lan, miközben csak kilenc társaság 
szállította le a földgáz árát. Virgil 
Popescu gazdasági és energiaügyi 
miniszter korábban „gazember-
ségnek” nevezte a szolgáltatók 
árpolitikáját, azzal vádolva a tár-
saságokat, hogy visszaélnek domi-
náns piaci helyzetükkel. A tárcave-
zető kartellezéssel is megvádolta 
a nagy gázszolgáltatókat, és azzal 
fenyegetőzött, hogy az állam is-
mét közbelép a Versenytanács, az 
energiaár-szabályozó hatóság és a 
kormány révén, ha a szolgáltatók a 
későbbiekben, például augusztus 
1-től sem kínálnak olcsóbban gázt 
a fogyasztóknak. Az Engie nem re-
agált a bírálatokra, míg az az E.ON 
kitart amellett, hogy nem csök-
kentheti a lakossági földgáz árát 
az árliberalizáció után, mivel a pia-
con nincs elegendő gázmennyiség 
hosszú távra elfogadható áron.

Megugrott a hiány

Olcsóbb gázt vizionálnak
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Ludovic Orban kormányfő is részt vett a szerződéskötés szentesítésénél

Virgil Popescu nagyon derűlátó a lakossági gázár alakulását illetően

H I R D E T É S

ALÁÍRTÁK AZ ERDÉLYI AUTÓPÁLYA-SZAKASZ KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉSÉT

Épülhet a szilágysági sztráda
Elkezdődhet az autópá-
lya-építés Szilágy megyében 
is, miután aláírták az itteni 
első sztrádaszakasz kivi-
telezési szerződését. Félő 
azonban, hogy elkészülte 
után egyelőre használhatat-
lan lesz a gyorsforgalmi út.

 » KRÓNIKA

L udovic Orban miniszterel-
nök és Lucian Bode közleke-
dési miniszter jelenlétében 

aláírták az észak-erdélyi autópá-
lya Szilágyzsombor és Vaskapu 
közötti szakaszának kivitelezési 
szerződését. A 12 kilométeres 
pályaszakasz 680,4 millió lejért 
(plusz áfa) készül el. A pályá-
zatot egy romániai konzorcium 
nyerte el. A tervezés 12 hónapot 
vesz igénybe, az építés 24 hóna-
pig tart. Az építő 10 éves garanci-
át vállal a munkára. Lucian Bode 
szállításügyi miniszter a pén-
teki eseményen történelminek 
nevezte az első Szilágy megyei 
sztrá daszakasz kivitelezési szer-
ződésének aláírását.

Ugyanakkor félő, hogy a Szi-
lágyzsombor és Vaskapu közötti 
szakasz elkészülte után is hasz-
nálhatatlan lesz. Szakértők arra 
fi gyelmeztetnek, hogy a zsom-
bori oldalra tervezett sztráda-
csomópont megvalósítása egy 
másik szakasz, a Kolozs megyé-
be átnyúló Szilágyzsombor–Ná-
dasszentmihály–Magyarnádas 
útvonal megépülésétől is függ. 
Erre a szakaszra pedig még nem 
zárták le a versenykiírást: a bo-
nyolult kivitelezés miatt az autó-
pálya-kezelő hatóságnak (CNA-
IR) 118 választ kellett adnia a 

részletek tisztázását kérő útépítő 
vállalatoknak, így várhatóan el-
húzódik a folyamat. És a lehajtót 
is magában foglaló sztrádacso-
mópont nélkül használhatatlan 
lesz a Szilágyzsombor és Vaska-
pu közötti szakasz. Egyébként 
a pénteki szilágysági esemény 
kapcsán Lucian Bode miniszter 
ismét azt hangoztatta, hogy „ez 
az év az észak-erdélyi sztráda 
éve lesz”. Megerősítette, idén 25 
kilométert adnak át az észak-er-
délyi autópályából: a Bihar–
Bors-, illetve Maros megyében 
a Radnót–Maroskece-szakaszt. 
Ugyanakkor emlékeztetett, hogy 
idén további 52 kilométer kivite-
lezésére írtak alá szerződéseket: 
ezek a Marosvásárhely–Nyárád-
tő-, a Bisztraterebes–Bihar- és a 
Szilágyzsombor–Vaskapu-asz-
faltcsíkra vonatkoznak. Az ígére-
tektől a megvalósításig azonban 
nagyon hosszú út vezet, hiszen 
Romániában tavaly mindössze 
43 kilométer autópályát adtak át 
a forgalomnak, holott az ütem-

tervekben 180 kilométer szere-
pelt; 2018-ban 60, 2017-ben 15, 
2016-ban 22 kilométer készült 
el. Leginkább a bürokratikus 
eljárások, az óvások miatt elhú-
zódó nyerteshirdetés, valamint 
a munkaerőhiány késlelteti a ki-
vitelezést. Az Orban-kormány il-
letékesei korábban 65 kilométer 
autópálya átadására tettek ígé-
retet, ám az infrastruktúra-fej-
lesztést nyomon követő szakér-
tők szerint reális esetben ennek 
kevesebb mint a fele valósulhat 
meg. Ludovic Orban miniszter-
elnök nemrég arról beszélt, hogy 
Románia az elkövetkező évek-
ben 40 milliárd eurót kíván fordí-
tani a közúti és vasúti infrastruk-
túra fejlesztésére, ebből többek 
között teljes hosszában meg 
akarják építeni az észak-erdélyi 
sztrádát. Ez azonban ugyano-
lyan vállalásnak hangzik, mint 
a szociáldemokraták korábbi, 
több száz kilométer kivitelezésé-
re vonatkozó – be nem teljesült 
– ígérete.




