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Nő a bevételi forrás: helyben marad 
az ásványvízadó egy része
Ezentúl az ásványvízipari kitermelés 
után fi zetett illetékek 80 százaléka 
a megyei és a helyi közigazgatási 
egységekben marad, a bányatörvény-
nek erről a módosításáról az RMDSZ 
javaslatára döntéshozó kamaraként 
szavazott a képviselőház – tájékoztatott 
csütörtökön az RMDSZ. Bende Sándor 
Hargita megyei parlamenti képviselő, 
a módosító javaslat egyik kidolgozója 
elmondta: a Székelyföld és Erdély ezzel 
a jogszabállyal kézbe veheti saját borvi-
zeinek gazdasági hasznát, ugyanakkor 
ezeket az összegeket a települések 
fejlesztésére fordíthatja. Mint részle-
tezte, az elfogadott módosítás értel-
mében az ásványvízipari kitermelés 
után befi zetett illetékek 35 százaléka a 
megyei önkormányzatot illeti meg, 45 
százaléka pedig ahhoz a helyi önkor-
mányzathoz kerül, ahol a kitermelés 
folyik. Az államnak csak 20 százalékot 
kell befi zetni az eddigi 100 százalék he-
lyett. „A Székelyföldön több mint 2000 
borvízforrás van. Azáltal, hogy ezeken 
a településeken a borvízkitermelésből 
befi zetett adó 80 százaléka helyben 
marad, fejlődésnek indulnak települé-
seink, és fellendülnek a helyi gazda-
ságok” – fogalmazott Bende Sándor.  
A törvény az államelnöki kihirdetést 
követően, majd a Hivatalos Közlönyben 
való megjelenése után lép érvénybe.
 
Ötödik hónapja nőnek 
a világpiaci élelmiszerárak
Októberben már az ötödik egymást kö-
vető hónapban emelkedtek, január óta 
a legmagasabb szintre nőttek a világ-
piaci élelmiszerárak. Az ENSZ Élelme-
zésügyi és Mezőgazdasági Szervezete 
(FAO) által számított októberi árindex 
szeptemberhez képest 3,1  százalékkal 
(3 ponttal), 100,9 pontra nőtt, tavaly 
októberhez képest pedig 6 százalékkal 
(5,7 ponttal) emelkedett. Idén január-
ban az átfogó árindex magasabb, 102,5 
pont volt. A FAO élelmiszerár-indexe 
kereskedelemmel súlyozott mutató, 
amely az öt legfontosabb élelmi-
szer-alapanyag – növényi olajok, 
szemes termények, húsfélék, tejtermé-
kek és cukor – nemzetközi piaci árát 
veszi fi gyelembe. Októberben a szemes 
termények árindexe nőtt a legjelentő-
sebben, szeptemberhez viszonyítva 7,2 
százalékkal (7,5 ponttal), 111,6 pontra 
emelkedett, és ezzel már negyedik 
hónapja tartott a drágulás.  A növényi 
olajok árindexe kilenchavi csúcsra, 
106,4 pontra emelkedett októberben, 
ami 1,8 százalék (1,8 pont) növekedés 
szeptemberhez viszonyítva. Október-
ben már ötödik hónapja emelkedett a 
tejtermékek árindexe, szeptemberrel 
összevetve 2,2 százalékkal (2,2 ponttal), 
104,4 pontra nőtt. A cukor árindexe 7,6 
százalékkal (6 ponttal), 85 pontra erő-
södött októberen. A húsfélék októberi 
árindexe 0,5 százalékkal (0,5 ponttal), 
90,7 pontra mérséklődött, január óta 
kilencedszer jegyeztek fel havi szintű 
árcsökkenést. Októberben olcsóbb 
volt a sertés-,  a szarvasmarha- és a 
baromfi hús, de többet kellet fi zetni a 
juhhúsért, mint szeptemberben.

 1 euró                              4,8657
1 dollár                           4,1210
 1 svájci frank                4,5417
1 font sterling               5,3854
100 forint                       1,3524

Valutaváltó

NEM MINDEN BERUHÁZÁSRA JUT EURÓPAI UNIÓS PÉNZ – FÓKUSZBAN A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK

Logikus lépés a gázhálózat-fejlesztés

Finanszírozzuk a földgázhálózat-fej-
lesztési beruházásokat, ám nem 
mindent, magántőkét is be kell 
vonni – üzeni az Európai Bizott-
ság a kelet-európai térségnek, így 
Romániának is. A cél az alternatív 
energiaforrások felhasználása. A 
Krónikának nyilatkozó szakember 
szerint a gyakorlatban nem gátolja 
a helyi gázelosztó hálózatok kiépí-
tését a brüsszeli levél, hanem arra 
ösztönöz, hogy emellett a villamos 
hálózatok fejlesztésére, a megújuló 
energiaforrások kiaknázására is 
legyenek beruházások.
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H atalmas földgázhálózat-fejlesztési 
beruházásokra készülnek a románi-
ai önkormányzatok, a bejelentések 

értelmében pedig többnyire európai uniós 
forrásokból tervezik kialakítani vagy bő-
víteni a rendszereket. Az Economica.net 
gazdasági portál birtokába jutott, Frans 
Timmermans, az Európai Bizottság alel-
nöke által aláírt levél viszont nem szolgál 
jó hírekkel. Ennek értelmében ugyanis a 
brüsszeli hatóságok azt üzenik a kelet-eu-
rópai – így többek között a romániai – ha-
tóságoknak is, hogy nem kapnak uniós 
forrást valamennyi beruházási tervükre, 
igyekezzenek a fejlesztésekbe magántőkét 
is bevonni. Ugyanakkor azt várják, hogy az 
országok egyre inkább térjenek át az alter-
natív, kevésbé szennyező energiaforrások-
ra egy klímasemleges EU érdekében.

Mint Timmermans hangsúlyozza, a 
földgáz valóban jó megoldást jelent ott, 
ahol a szénalapú energiatermelést váltja 
fel, viszont csak „átmeneti” szerepet kell 
iránymutatása szerint a gáznak szánni, 
és fokozatosan át kell térni a megújuló 
energiaforrásokra, növelni kell továbbá 
az energiahatékonyságot. „Ami a szállítást 
illeti, a földgázra való áttérés jótékony ha-
tása egyre kevésbé nyilvánvaló az üvegház 
hatású gázkibocsátás szempontjából, rá-
adásul növeli az EU függőségét a földgáz-
importtól” – áll egyebek mellett a kiszivár-
gott levélben.

Eszerint főként a központi fűtés terén 
támogatható a földgázhasználat, a vil-
lanyáram előállítása terén viszont nem 
feltétlenül. A hangsúly pedig egy „zöldebb 
jövőre” tevődik.  A dokumentum szerint 

2030-tól fokozatosan kellene csökkenteni 
a tagállamok által felhasznált gázmennyi-
séget, hogy 2050-re megvalósuljon a klí-
masemlegesség. Így a brüsszeli hatóságok 
azt tanácsolják, hogy ahol elérhető opciót 
jelentenek a megújuló energiaforrások, és 
versenyképesek is, ott már ma is prioritást 
kellene hogy jelentsenek. Timmermans 
azokról az uniós programokról is emlí-
tést tesz ugyanakkor, amelyekből anyagi 
forrásokra lehet pályázni a fenntartható, 
környezetbarát energiarendszerekre. A 
levélben az EB alelnöke amúgy abbéli re-
ményének ad hangot, hogy az elkövetkező 
hónapokban döntés születik arról, hogy 
milyen földgázprojekteket fognak fi nan-
szírozni, és milyen módon.

Még 10–15 évre biztosan
 vannak tartalékok
„A gyakorlatban nem gátolja a helyi gáz-
elosztó hálózatok kiépítését Frans Tim-
mermans üzenete” – értékelt a Krónika 
megkeresésére Nagy-Bege Zoltán, az Orszá-
gos Energiaár-szabályozó Hatóság (ANRE) 
alelnöke. Mint kérdésünkre részletezte, 
egyértelmű alapelv az Európai Unióban a 
megújuló energiaforrások minél nagyobb 
mértékű használata, a földgázt átmeneti 
megoldásnak tekintik. Ugyanakkor – tette 
hozzá – fi gyelembe kell venni, hogy van-
nak olyan tagállamok, ahol a helyi sajá-
tosságok rányomják a bélyegüket a közpo-
litikára, Románia ebben a helyzetben van 
a földgázkihasználás terén. Az országnak 
ugyanis nagy földgáztartalékai vannak, 
így a következő 10–15 évben biztos fontos 
szerepet játszik ez az energiahordozó.

„Ez nem azt jelenti, hogy nem lesznek 
beruházások a megújuló energia terén, 
vagy Románia nem költ a villamosításra, 
de az ország földgázpotenciálját vétek len-
ne nem kihasználni” – húzta alá az ANRE 
alelnöke. Ezt meglátása szerint valószínű-
leg az Unió is így látja, erre bizonyíték le-
het, hogy jóváhagyták Romániának a helyi 
gázelosztó hálózatok kiépítésére az uniós 
fi nanszírozást, amit az Európai Alapok 
Minisztériumán keresztül hívhatnak le az 
önkormányzatok.

Nagy-Bege Zoltán értelmezése szerint 
az üzenet nem arról szól, hogy ne történ-
jen meg a gázhálózatok bővítése, hanem 
arra ösztönöz, hogy emellett a villamos 
hálózatok fejlesztésére, a megújuló ener-
giaforrások kiaknázására is legyenek 
beruházások. „Figyelembe kell venni 
Románia esetében, hogy a számottevő 
tartalékok mellett a fogyasztás terén is 
hatalmas a potenciál” – hívta fel a fi gyel-

met a szakértő. Hiszen még mindig van-
nak gázlelőhelyek, ahol nem indult el a 
termelés – például a fekete-tengeri gáz-
mezőkön –, ugyanakkor az ország több 
régiójában még mindig nincs kiépített 
gázhálózat, holott lennének lakossági és 
ipari fogyasztók.

„A gázhálózatok fejlesztése nemcsak 
energetikai szempontból logikus lépés, 
hanem az ország gazdaságára is jótékony 
hatással van, hiszen ha helyi cégekre bíz-
zák a kivitelezését, azáltal munkahelyek 
jönnek létre, a beruházásnak hozzáadott 
értéke van, különösen hogy közép- és 
hosszú távon legalább 15 évre biztosított a 
helyi földgázellátás. A fejlesztés ellen sem-
milyen érv nem szól, megvan rá az európai 
engedély és fi nanszírozás” – összegezte 
Nagy-Bege Zoltán.

Kell a magántőke is
A magántőke bevonásáról kifejtette, az 
érvényben lévő gázszolgáltatói koncesz-
sziós szerződések most is előírnak fejlesz-
téseket az elosztócégek számára, amelyek 
vállalták ezekben a szerződésekben az új 
hálózatok kiépítését, a meglévők karban-
tartását, fejlesztését, korszerűsítését. „Az 
viszont megkérdőjelezhetetlen, hogy a 
megújuló energiaforrások kiaknázására 
magántőkét kell bevonni – hazai és kül-
földi befektetőket – erre meg kell terem-
teni a jogi környezetet, hogy a romániai 
beruházást vonzónak találják” – emelte ki  
Nagy-Bege Zoltán, aki arra is kitért, hogy a 
kisebb települések összefogva pályázhat-
nak a gázhálózat kiépítésére, mert az uni-
ós feltételek között szerepel, hogy egy pro-
jektben legkevesebb ezer fogyasztási pont 
legyen. Ilyen körülmények között a kisebb 
falvaknak, községeknek esélyük sincs, hi-
szen nem reális, hogy egy településen min-
den háztartás rácsatlakozik a hálózatra.

Valójában akkor számíthatnak legalább 
ezer csatlakozóra, ha a pályázó települése-
ken van 2000–2500 háztartás. „A fejleszté-
si minisztériumnak vissza kell utasítania 
azokat a projekteket, ahol nincs legalább 
ezer fogyasztó, ezért megoldás az önkor-
mányzatok szövetkezése” – fogalmazta 
meg az ANRE elnöke.

Hozzáfűzte: a projekt második szaka-
szában, amikor üzembe kell helyezni és 
működtetni kell a rendszert, előnyt jelent, 
ha minél több a fogyasztó. Az önkormány-
zatok létrehozhatnak egy céget, amely fel-
vállalja a beindítást és a működtetést, vagy 
kiírják ezt licitre, és minél nagyobb a há-
lózat, annál könnyebb lesz meggyőzni egy 
tapasztalt céget, hogy ezt átvállalja.

Vannak tartalékok. Romániában leglább 10–15 évig még biztosan fontos szerepet fog játszani a földgáz

FO
RR

ÁS
: 

PI
XA

BA
Y.

CO
M




