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MEGHIBÁSODÁS MIATT KELLETT LEÁLLÍTANI A CERNAVODAI ATOMERŐMŰ EGYES BLOKKJÁT

Jó belépő lehet az atomüzlet
Jó kiindulópontot jelent
elemzők szerint Romániának a
Joe Biden vezette washingtoni
adminisztrációval kialakítandó kapcsolatokban az a tény,
hogy Románia az Amerikai
Egyesült Államok segítségével tervezi korszerűsíteni a
cernavodai atomerőmű egyes
blokkját.
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Bővítenek. A 3-as és a 4-es reaktorok megépítése nyomán megkétszereződne az atomerőmű teljesítménye
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Az Egyesült
Államok korábbi
nagykövete, de
a volt amerikai
energiaügyi
miniszter is „elővigázatosságra
intette” Bukarestet, amiért
egy kínai állami
tulajdonú társasággal kíván
két új reaktort
építeni Cernavodában.
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gy meghibásodás javítása céljából egy hétre leállították a
cernavodai atomerőmű egyes
blokkját. A szünetet néhány héttel
korábbra tervezték, de a rendkívül
hideg idő miatti magas energiafogyasztásra hivatkozva halasztották
a munkálatokat.
Románia egyébként az Egyesült Államok segítségével tervezi
korszerűsíteni a cernavodai atomerőmű egyes blokkját, illetve megépíteni a 3-as és a 4-es blokkot. Az
erről szóló kétoldalú kormányközi
megállapodást októberben írták
alá Washingtonban. Az egyezmény
szerint a megépítendő új reaktorok is Candu 6 típusúak lesznek,
akárcsak a működő egyes és kettes
reaktor. Az Egyesült Államok az
ügylet kapcsán hétmilliárd dollár
értékű hitelszerződést biztosít az
amerikai Exim Bank bevonásával
Romániának. A két reaktor a tengeren túli AECOM vállalat irányításával, francia és kanadai cégek
bevonásával épülhet meg.

ciáldemokrata kabinet idején 2019ben a China General Nuclear Power
Corporation vállalattal kötöttek előzetes megállapodást az atomerőmű
bővítéséről. A Washingtonból érkező
fejcsóválgatások után tavaly júniusban, immár a Ludovic Orban nevével
fémjelzett jobbközép kormány felkérésére a cernavodai atomerőművet
működtető Nuclear electrica állami
vállalat felmondta az együttműködést a kínai vállalattal.
Mint ismeretes, az atomerőműben
az eredetileg tervezett öt reaktor közül eddig kettő épült meg: az elsőt
1996-ban, a másodikat 2007-ben helyezték üzembe. A 3-as és a 4-es reaktorok kapacitása 1400 megawatt
lenne, így megkétszereződne az
atomerőmű teljesítménye.

Bukaresti elemzők szerint az
atomerőmű amerikai felújítása,
bővítése jó kiindulópontot jelent
Romániának a Joe Biden vezette washingtoni adminisztrációval kialakítandó kapcsolatokban. Az Európai
Bizottság jóváhagyta a Románia és
az Egyesült Államok között megkötött kormányközi megállapodást a
cernavodai atomerőmű bővítéséről.
Az amerikaiak különben komoly
nyomásgyakorlással éltek a nemrég
nyélbe ütött egyezség érdekében. Az
Egyesült Államok korábbi nagykövete, de a volt amerikai energiaügyi
miniszter is „elővigyázatosságra intette” Bukarestet, amiért egy kínai
állami tulajdonú társasággal kíván
két új reaktort építeni Cernavodában. A Viorica Dăncilă vezette szo-

Egyre többen fizetnek kártyával vagy okostelefonnal
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ovább gyarapodott tavaly is a banki termékeket és szolgáltatásokat
használó romániai polgárok köre az
IRES által a Romániai Bankszövetség (ARB) felkérésére decemberben
készített felmérés szerint. Miközben
2017-ben a lakosság 58 százalékának
volt bankszámlája, letétje vagy éppen
bankhitele, addig ez az arány a tavalyi
év végén már 67 százalékra rúgott.
A pénzügyi szolgáltatásokat használók 79 százalékának különben fo-

»

A megkérdezettek 36 százaléka mondta
ugyanakkor azt,
hogy van hitelkártyája (vásárlási kártyája), 16
százaléknak van
fogyasztási hitele, 11 százaléknak
pedig jelzálog-/
ingatlanhitele.

lyószámlája van – az elemzés készítői
ide sorolják azokat a bankkártyákhoz
rendelt számlákat is, amelyekre az alkalmazottak fizetésüket kapják.
A 36–50 éves, felsőfokú végzettséggel rendelkező férfi ak körében a leggyakoribb különben a folyószámlával
rendelkezők aránya. A bankkártyás,
okostelefonos vagy éppen okosórás
fi zetések számának növekedéséhez
ugyanakkor a felmérés készítői szerint is hozzájárult a koronavírus-világjárvány, de még így is viszonylag
alacsonynak mondható azok aránya,

Változó bankolási szokások. Évről évre többen használják a pénzügyi szolgáltatásokat
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akik rendszeresen használnak digitális eszközöket. A pénzügyi szolgáltatásokat használó romániai polgárok 43
százaléka fizet kártyával a boltokban,
27 százalék használja az Internet/Mobile Banking applikációt, 61 százalék
viszont kiveszi a pénzt a kártyáról.
Ennél a kérdésnél viszont a megkérdezettek több válaszlehetőséget is megjelölhettek, így előfordulhat, hogy valaki mindhárom opciót bejelölte, mivel
helyzete válogatja, hogy éppen milyen
fizetési módot választ.
Az elemzés készítői viszont arra irányítják rá a fi gyelmet, hogy öt évvel
ezelőtt még 30 százalékkal magasabb
volt azok aránya, akik az első bankautomatánál levették a pénzt a számlájukról, és készpénzt használtak. A
felmérés során megkérdezettek 36 százaléka mondta ugyanakkor azt, hogy
van hitelkártyája (vásárlási kártyája),
16 százaléknak van fogyasztási hitele,
11 százaléknak pedig jelzálog- vagy ingatlanhitele. Eközben 14 százaléknak
van bankbetétje, és szintén 14 százalékra rúg azoknak az aránya, akiknek
van megtakarítási számlájuk.
A közvélemény-kutatás 2020 decemberében készült 1479 személy megkérdezésével, akik közül 1158 használ
banki termékeket és szolgáltatásokat.
A hibahatár +/–2,8%.

Újra a járvány előtti szinten
az üzemanyagok ára
Drágulással kezdték az idei évet
az üzemanyagok, az árak szépen
lassan visszakúsztak a 2020 eleji,
tehát a koronavírus-világjárvány
begyűrűzése előtti szintre. Mint
az üzemanyagár-monitoron található adatokból kiderül, ma ritka
az olyan töltőállomás Romániában, ahol a benzin és a gázolaj
ára ne haladná meg az 5 lejes
pszichológiai küszöböt, ahol valamivel alacsonyabb is az árszint,
alig néhány banival marad el az
5 lejtől. Tavaly március óta nem
fordult elő, hogy ilyen drágán
tankoljunk. Az elmúlt három hét
leforgása alatt nagyjából 20 banival nőtt a benzin ára, így egy tele
tankért már akár 11 lejjel is többet
fizethetünk, mint szilveszter előtt.
A gázolaj esetében valamivel
mérsékeltebb, 15 bani körüli az
áremelkedés üteme, így egy tele
tank nagyjából 7-8 lejjel kerül
többe, mint három héttel ezelőtt.
Megvédenék a távmunkában
dolgozókat
Az Európai Parlament olyan jogszabály megalkotására szólította
fel az Európai Bizottságot, amely
biztosítja a megfelelő pihenőidőt
a munkájukat otthonról, digitális
eszközökkel végzőknek azzal,
hogy a munkaidőn túl nem kell
elérhetőnek maradniuk munkaadójuk számára, kijelentkezhetnek a munkahelyi hálózatokból.
A testület emellett minimumkövetelményekkel szabályozná a
távmunkát, pontosan meghatározva a munkafeltételeket, valamint a munka- és a pihenőidőt. A
képviselők felhívták a figyelmet,
hogy egyre többen – különösen a
koronavírus-járvány alatt – végzik munkájukat digitálisan, és az
elektronikus eszközökön keresztül folyamatosan elérhetők, ami
kedvezőtlenül hat a munka és a
magánélet egyensúlyára, rossz
közérzethez, kiégéshez vezethet.
A képviselők úgy vélik, hogy
alapvetően mindenkinek joga
van a lecsatlakozáshoz, senkitől
nem várható el, hogy munkaidőn
túl bármilyen digitális csatornán
munkával foglalkozzon, telefonokra vagy e-mailekre válaszoljon. A tagállamoknak tehát mindent meg kellene tenniük annak
érdekében, hogy a munkavállalók
ténylegesen élhessenek a kijelentkezéshez való jogukkal, és emiatt
ne érje őket hátrányos megkülönböztetés, bírálat munkáltatójuk
részéről. Amint arról korábban
beszámoltunk, egy, a tavalyi év
végén ismertetett felmérés is azt
mutatta, hogy a járvány miatt
otthonról dolgozó romániaiak
fele örül annak, hogy így nem
kell időt töltenie a forgalomban,
több mint egynegyedük azonban
úgy véli, hogy rosszabbodott a
lelkiállapota.

Valutaváltó
1 euró
4,8744
1 dollár 4,0105
1 svájci frank 4,5228
1 font sterling 5,4892
100 forint 1,3653

