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Romániában volt a legmaga-
sabb a villamos energia ára 
vasárnap a térségben, ugyan-
akkor ezer megawattot impor-
tált az ország – ezzel  sugallta 
azt az Agerpres román állami 
hírügynökség, hogy óriási vil-
lanyáramszámlákra számíthat-
nak a polgárok. A Krónikának 
nyilatkozó szakember szerint 
viszont szó sincs ilyesmiről.

 » BÍRÓ BLANKA

S zenzációhajhász riogatás-
nak tartja Nagy-Bege Zoltán, 
az Országos Energiaár-sza-

bályozó Hatóság (ANRE) alelnöke 
azt, ahogyan a román sajtó a magas 
villamosenergia-árról és -importról 
ír. Meglátása szerint a pillanatnyi 
tőzsdei helyzetkép óráról órára vál-
tozik, a fogyasztók ezt nem érzik 
meg. Ugyanakkor az szerinte is va-
lós probléma, hogy egyre több villa-
mos energia behozatalára szorul az 
ország, mert elavultak és túl szeny-
nyezőek a termelőegységei.

Hírügynökségi riogatás
Az Agerpres román állami hírügy-
nökség a Transelectrica és az Op-
com földgáz- és villanyáram-szol-
gáltató részvénytársaság adatait 
elemezve tette közzé, hogy vasár-

A SZAKEMBER SZERINT NINCS OK AGGODALOMRA, VISZONT ROMÁNIA VALÓBAN EGYRE TÖBB ÁRAMOT IMPORTÁL

Óriási villanyszámlákkal riogatják a polgárokat

Nem a pillanatnyi tőzsdei áron múlik a számla

 » „Ha elkezd 
fújni a szél, 
beindulnak a 
romániai szél-
erőművek, és 
rögtön megfor-
dul a helyzet” – 
közölte Nagy-Be-
ge Zoltán.

nap a térségben Romániában volt 
a legmagasabb a villamos energia 
ára, ugyanakkor ezer megawattot 
importált az ország. A tőzsdei ada-
tokra hivatkozva közlik, hogy va-
sárnap Romániában 32,25 euró volt 
egy megawattóra villamos energia, 
miközben azokban az országokban, 
amelyekkel Románia közvetlen kap-
csolatban áll a piacon, lényegesen 
alacsonyabbak voltak az árak: Ma-
gyarországon például 27,90 euróba 
került egy megawattóra, Csehország-
ban és Szlovákiában pedig 26,96 eu-
róért bocsátották áruba a tőzsdén a 
villamos energia megawattóráját.

Továbbá arról is beszámoltak, 
hogy vasárnap az ország több mint 

ezer megawatt villamos energia be-
hozatalára szorult, mert a fogyasz-
tás elérte az 5700 megawattot, a bel-
ső termelés pedig 4700 megawatt 
körül volt. Ez lebontva úgy alakult, 
hogy a belső termelés 26 százaléka 
származott a vízi erőművekből, 20 
százalék a szénalapú erőművekből, 
szinten 20 százalék a szélerőmű-
vekből, 14 az atomerőművekből, 10 
százalék a hidrokarbonátosból, 7 
százalék fotovoltaikus és 0,7 száza-
lék biomassza alapúból.

Pillanatnyi helyzetkép
„Ez pillanatnyi helyzetkép a tőzsde 
honlapján, a nem szakavatottak szá-
mára riasztónak tűnhet, de órák alatt 
megfordulhat a helyzet, és akkor már 
azt lehetne leírni, hogy a térségben 
Romániában a legolcsóbb a villa-
mos energia, és az ország exportál” 
– hangsúlyozta tegnap a Krónika 
megkeresésére Nagy-Bege Zoltán. Rá-
mutatott: ha elkezd fújni a szél, bein-
dulnak a romániai szélerőművek, és 
rögtön megfordul a helyzet, Románia 
Magyarország irányában  exportálja 
az energiát.

Másrészt a következő napi tőzs-
dei ár nem releváns a fogyasztók 
szempontjából. A legmagasabbnak 
bemutatott megawattóránként 32 
eurós ár a szakértő szerint tulaj-
donképpen nem is olyan nagy, hi-
szen a hosszú távú piacokon ez 200 
lej felett van, tehát 40 és 50 euró 
között.

Exportőrből nettó importőr
Nagy-Bege Zoltán ugyanakkor arra 
is kitért, hogy évek óta folyamato-
san csökken az ország által expor-
tált villamosenergia-mennyiség, 
és 2019-ben Románia már nettó 
importőr volt. „Az ország hosszú 
időn keresztül nagy mennyiségű 
villamos energiát exportált, ám 
évek óta figyeljük, hogy ez csök-
ken, tavaly pedig meg is fordult, 
tehát többet hozott be az ország, 
mint amennyit kivitt” – húzta alá 
Nagy-Bege Zoltán. Elmondása sze-
rint az új trend a hátterében az áll, 
hogy egyre kevesebb a gazdaságo-
san működtethető termelőkapa-
citás, a szénerőművek egy része 
kényszerből leállt, mert a szén-
dioxid-kibocsátási kvóta miatt 
magasak voltak a költségeik, nem 
tudtak gazdaságosan villamos 
energiát termelni.

A szakértő szerint különben ez 
nem „tragédia”, hiszen a követke-
ző években beruházásokra kerül 
sor, „amelyek megnyugtató meny-
nyiségű termelést eredményeznek 
majd”. „Romániának van egy vál-
lalt célkitűzése a megújuló ener-
giaforrás terén, amelyet 2030-ig 
kell megvalósítania. A következő 
két-három évben el kell kezdeni az 
építkezést, hogy ezek megvalósul-
janak, és az elavult, túl szennyező 
erőműveket korszerűekkel helyet-
tesítsék” – szögezte le a Króniká-
nak Nagy-Bege Zoltán.
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 » BÁLINT ESZTER

A romániai földgázhálózat 874 ki-
lométerrel bővült 2019-ben az Or-

szágos Statisztikai Intézet (INS) legfris-
sebb adatsorai szerint, ezzel a tavalyi 
év végén csaknem 42 300 kilométer 
hosszú volt a gázvezeték-hálózat.

Az elmúlt hat évben a gázhálózat 
bővülési üteme évi 730 kilométer körül 
alakult – a Zf.ro gazdasági és pénz-
ügyi portál számításai szerint ebben 
a tempóban Románia 80 év alatt éri 
utol a jóval kisebb és fele annyi lakos-
sal rendelkező Magyarországot, ahol 
a földgázhálózat hossza megközelíti a 

100 ezer kilométert. Lassúnak nevezte 
a portálnak nyilatkozva az ütemet Mir-
cea Bica, a földgázhálózat-fejlesztéssel 
foglalkozó Nova Power Gas vállalat el-
nök-vezérigazgatója is, holott – húzta 
alá – a megfelelő infrastruktúra hiá-
nya miatt fontos beruházások marad-
hatnak el a „gázmentes” övezetekben. 
„Tapasztalataink szerint azokon a te-
lepüléseken, ahol elkezdünk dolgoz-
ni, megjelennek az új beruházások 
is” – mutatott rá a földgázhálózat-fej-
lesztő cég vezetője. Elmondása szerint 
amúgy jelen pillanatban a romániai 
háztartások mintegy 34–35 százaléká-
ban van vezetékes földgáz.

Mint ismeretes, az elmúlt időszak-
ban Ludovic Orban román miniszter-
elnök is Magyarországgal példálózott 
a gázhálózat témájában. Mint hang-
súlyozta: bár Romániának jelentős 
gáztartalékai vannak, a lakosság 
mindössze 35 százalékához jut el je-
lenleg a földgáz, emiatt sokan fával 
vagy más energiahordozóval fűtenek, 
ami drágább és szennyező. A kor-
mányfő összehasonlításképpen kö-
zölte, ehhez képest Magyarországon 
– amely a földgáztartalékok szem-
pontjából nem mérhető Romániához 
– a lakosság 90 százaléka részesül a 
földgázszolgáltatásban.

Gázhálózat: 80 év alatt érheti utol Románia a jóval kisebb Magyarországot

 » „ Ahol elkez-
dünk dolgozni, 
megjelennek az 
új beruházások 
is” – mondta a 
vállalkozó.

A lakosságnak is szolgáltatna a Romgaz

A Romgaz gázkitermelő vállalat is belépne a romániai lakossági szolgáltatók 
piacára, erről az állami vállalat tárgyalásokat folytat egy partnercéggel – kö-
zölte Adrian Volintiru, a Romgaz vezérigazgatója. A nyilatkozat azt követően 
hangzott el, hogy Virgil Popescu  gazdasági miniszter kifejtette: csalódást 
jelent számára, hogy a Romgaz nem hajlandó belépni a lakossági szolgálta-
tók piacára, hanem megelégszik gáztermelőnek lenni. A tárcavezető szerint 
ezáltal piacot veszít, lakossági energiaszolgáltatóként erősíthetné pozícióját. 
Volintiru az Agerpres hírügynökségnek elmondta: már 2018 óta szándékuk-
ban áll lakossági gázszolgáltatóvá válni. A miniszterrel többször is beszél-
tek erről, a vállalatnak van egy szakértői csapata, amely ezzel a kérdéssel 
foglalkozik, és jelenleg tárgyalásokat folytatnak egy Románia déli részén 
működő céggel, hogy partnerségre lépjenek. Volintiru szerint ez a lépés 
növelné az állami vállalat értékét.  Amint arról korábban írtunk, Virgil Popescu 
június végén – a július elsejei gázárliberalizációt megelőzően – szóvá tette, 
hogy a romániai gázszolgáltatók visszaélnek domináns piaci helyzetükkel és 
ismét felszólította őket, hogy a lakossági fogyasztói árat 15–20 százalékkal 
csökkentsék a júliusi árliberalizáció után.

Szomorú adat. Jelenleg a romániai háztartások mintegy 34–35 százalékában van vezetékes földgáz




