
 Gazdaság 2021. július 26.
hétfő 7

 » RÖVIDEN

Belföldi nyaralás üdülési csekkel
Az idén 34 százalékkal nőtt 2019-
hez képest az üdülési csekkekkel 
lefoglalt utazások száma – derül 
ki a Travelminit.ro szállásfoglalási 
platform és a Sodexo által közösen 
készített felmérésből. Miután tavaly 
a pandémia miatt a romániaiak 
kénytelenek voltak elhalasztani 
vagy lemondani nyaralásukat, 
jelenleg növekvő tendenciát mutat 
a foglalások, és ezzel együtt a tu-
risták száma. Tekintettel arra, hogy 
sűrűsödnek a koronavírus-járvány 
negyedik hullámáról szóló hírek 
és a lakosságot elbátortalanítják 
a külföldi utazások egyik napról 
a másikra változó körülményei és 
feltételei vagy az RT-PCR tesztelés 
kötelezettsége, sokan választják 
a belföldi nyaralást. Ugyanakkor 
az utalványokat is csak belföldön 
lehet felhasználni. 2019-hez viszo-
nyítva idén sokkal többen fi zetik 
ki az üdülésüket a voucherekkel, 
júniusban és júliusban 34 százalé-
kos növekedés volt tapasztalható. 
A tanulmány azonban arra is 
rámutat, hogy jelentős számú utal-
vány még felhasználatlan maradt. 
Emiatt mindenkit arra biztatnak, 
hogy ne hagyják kárba veszni ezt 
a lehetőséget, és a csekkek lejárta 
előtt használják fel azokat.
 
Beszólt a jegybank 
az államadósság miatt
A Román Nemzeti Bank vezető-
sége arra hívta fel a fi gyelmet egy 
jelentésben, hogy a bruttó hazai 
termékhez (GDP) mért 55 százalék-
nál nagyobb államadósság nem 
fenntartható Románia számára az 
államháztartás kiadási szerkezete 
miatt. A központi pénzintézet friss 
jelentése szerint tavaly 12 száza-
lékponttal nőtt az államadósság, 
amely az idén további 2,6 száza-
lékponttal emelkedett, így április 
végén elérte a GDP 49,9 százalé-
kát. Emlékeztettek, hogy az elmúlt 
kilenc évben ez volt a leggyorsabb 
államadósság-növekedés. Hozzá-
tették: az államadósság fenntart-
hatóvá tételéhez olyan kiadásokat 
kellene növelni, amelyek gazdasági 
szerkezeti átalakítást eredményez-
nek, és lehetővé teszik a jövőben 
az adósság visszafi zetését. A 
jegybank szerint azonban jelenleg 
az államháztartás kiadási szerke-
zete azt mutatja, hogy a bérek és a 
nyugdíjakkal kapcsolatos kiadá-
sok aránya magas a bevételekhez 
képest. Az államadósság értéke 
abszolút értékben elérte az 526,7 
milliárd lejt, ebből 16,79 milliárd 
lej volt a rövid lejáratú adósság, a 
többi közép- és hosszú távú tarto-
zás. Az államadósság legnagyobb 
része, 446,504 milliárd lej értékben, 
államkötvényekben testesült meg. A 
hitelek jelentős részét a kormányzat 
vette fel, míg az önkormányzatok 
tartozása 15,774 milliárd lejre rúgott. 
A külföldi román államadósság 
a GDP 25,4 százalékát tette ki, és 
elérte a 267,22 milliárd lejt.

 1 euró                          4,9219
1 dollár                       4,1823
 1 svájci frank            4,5428
1 font sterling           5,7455
100 forint                   1,3727

Valutaváltó

Csak azok élvezzenek vé-
delmet, akik valóban nem 
tudják kifi zetni a villany- vagy 
gázszámlát, ne lehessen visz-
szaélni – javasolja Nagy-Bege 
Zoltán, az Országos Energia-
ár-szabályozó Hatóság (ANRE) 
alelnöke annak kapcsán, 
hogy a bukaresti kormány azt 
tervezi, hatályon kívül helyezi 
azt a rendelkezést, ami szerint 
a veszélyhelyzet idején nem 
kapcsolják le az elektromos 
áramot vagy a földgázt azok-
ban az otthonokban vagy 
cégeknél, amelyek nem fi zetik 
a számlákat.

 » BÍRÓ BLANKA

T örölni készül a bukaresti kor-
mány azt a tavaly óta érvény-
ben levő kedvezményt, ami 

szerint a földgáz- és elektromose-
nergia-számlák fi zetését következ-
mények nélkül lehet halogatni. A 
szolgáltatóknál több mint 250 mil-
lió lej kinnlevőség halmozódott fel 
a „védelem” miatt.

Mint ismeretes, tavaly, a koro-
navírus-járvány begyűrűzésekor 
fogadta el a kormány a 2020/70-
es sürgősségi kormányrendeletet, 
amely lehetővé teszi a fogyasz-
tóknak, hogy a veszélyhelyzet 
megszűnéséig elhalasszák a föld-
gáz- és a villanyáramszámlák 
kifi zetését. A jogszabály szerint 
ebben az időszakban a szolgálta-

tóknak nincs joguk arra, hogy a 
nem fi zető ügyfeleknél megszün-
tessék a szolgáltatást. Ez a lehe-
tőség azonban oda vezetett, hogy 
az elmúlt egy évben több mint 209 
ezer háztartási és ipari fogyasztó 
nem fi zette ki az elhasznált ener-
giát, a felhalmozott adósság meg-
haladja a 250 millió lejt.

Kilencven nap 
haladékot adnának
Ezért a kormány egy újabb sürgős-
ségi rendeletet készít elő, amellyel 
megszünteti ezt a védelmet, ami 
szerint a „lekapcsolás” veszélye 
nélkül lehet halogatni a fi zetést, 

MEGSZÜNTETNÉ A SZÁMLÁKAT NEM FIZETŐ CÉGEK ÉS POLGÁROK VÉDELMÉT A BUKARESTI KORMÁNY

Lekapcsolnák az áramot és a gázt

Van, hogy tényleg nem jut a számlákra. Az ANRE fenntartaná a valóban rászoruló fogyasztók védelmét

 » „Látványos 
hatása volt, 
hogy a kormány 
a járvány kitöré-
sekor lehetővé 
tette a fogyasz-
tóknak, hogy a 
veszélyhelyzet 
megszűnéséig 
halasszák a 
villamos energia 
és a gázszámláik 
kiegyenlíté-
sét” – jelentette 
ki a Krónika 
megkeresésére 
Nagy-Bege Zol-
tán, az Országos 
Energiaár-sza-
bályozó Hatóság 
(ANRE) alelnöke. 

így a szolgáltatók újra eszközt kap-
nak arra, hogy behajtsák az elma-
radásokat.

A módosítás szükségességét az-
zal indokolják, hogy a gazdaság 
magához tért, a koronavírus-jár-
vány negatív hatásai csökkentek. A 
tervezet szerint az adósságot felhal-
mozók kapnak 90 nap haladékot, 
ami alatt anélkül törleszthetik az 
adósságaikat, hogy megszüntes-
sék náluk a szolgáltatást. Ebben az 
időszakban a szolgáltatónak és az 
ügyfélnek közösen kell megoldást 
találniuk a tartozások kifi zetésére, 
minden esetet egyénileg bírálnak 
el, és testre szabott átütemezést ja-
vasolhatnak.

A védelem a valóban 
rászorulóknak
„Látványos hatása volt, hogy a kor-
mány a járvány kitörésekor lehetővé 
tette a fogyasztóknak, hogy a veszély-
helyzet megszűnéséig halasszák a 
villamos energia és a gázszámláik ki-
egyenlítését” – jelentette ki a Krónika 
megkeresésére Nagy-Bege Zoltán, az 
Országos Energiaár-szabályozó Ha-
tóság (ANRE) alelnöke (portrénkon). 
Emlékeztetett: a tavaly kiadott 70-es 
számú sürgősségi kormányrendelet 
szerint a szolgáltatók, a kereskedők 
nem bonthatnak szerződést, nem 
szüntethetik be a szolgáltatást, ak-
kor sem, ha a fogyasztó nem fi zeti a 
számlát, a védelem a veszélyhelyzet 
megszűnéséig tart.

Az energiaár-szabályozó hatóság 
helyzetjelentést kért a kereskedőktől 
és az elosztóktól. Nagy-Bege Zoltán 
elmondása szerint két kategória van, 
általában a fogyasztó a szolgáltató-
val, a kereskedővel köt szerződést, 
ám ha ezt annak lejárta után nem 
újítja meg, vagy nem köt szerződést 
egy másik szolgáltatóval, akkor köz-
vetlenül az elosztó hálózatából kapja 
az energiát. Mind a két kategóriából 
bekérték az adatokat, és három hét-
tel ezelőtt 280 millió lejre rúgott a 
felhalmozott adósság. Azóta ez csak 
növekedett, tehát most már megkö-
zelíti a 300 millió lejt, összegzett a 
hatóság elnöke.

Hangsúlyozta, késlekedések, el-
maradt számlák korábban is voltak, 
ám ez az összeg kizárólag a 2020/70-
es sürgősségi kormányrendelet kö-
vetkezményeként gyűlt fel, vagyis 
amiatt, hogy a cégek nem bonthatják 
fel a szerződést, nem szüntethetik be 
a szolgáltatást.

A beérkezett adatokat elemezve 
kiderült, hogy a nem fi zetők között 
számszerűleg a lakossági fogyasztók 
vannak többen, ám az elhasznált, de 
ki nem fi zetett energiamennyiséget 
tekintve az ipari fogyasztók, a cégek 
vezetik az adósok listáját.  A gazda-
sági minisztérium kérte, hogy a ható-
ság véleményezze a kezdeményezést, 
miszerint újabb kormányrendelettel 
megszüntetnék a 70-es rendeletben 
szavatolt védelmet. Ezen a dokumen-
tumon még dolgoznak, ám az körvo-
nalazódik, hogy köztes megoldást 
javasolnak.

„Nem értünk száz százalékban 
egyet azzal, hogy teljesen megszün-
tessék a védelmet, hiszen el kell 
fogadnunk, hogy vannak olyan fo-
gyasztók, akik a járványhelyzet miatt 
fi zetésképtelenek. Tehát azért nem 
fi zetik a számlákat, mert nem tudják. 
Viszont fontosnak tartjuk, hogy a vé-
delem csak rájuk vonatkozzon, és ne 
mindenkire, különösen ne azokra, 
akik visszaélnek ezzel, kihasználják 
a jogszabályban rögzített lehetőséget 
arra, hogy halogassák a fi zetést” – 
húzta alá Nagy-Bege Zoltán.

Az általa vezetett hatóság ugyan-
akkor arra hajlik, hogy hosszabb ha-
táridőt szabjanak a fi zetésre, vagyis 
a fogyasztó hosszabb türelmi időt 
kapna a számla kiegyenlítésére. A 
javaslat szerint ez három hónapot je-
lenthet, ám ha 90 nap után sem fi zet, 
akkor függetlenül attól, hogy a ve-
szélyhelyzet még fennáll vagy sem, 
a szolgáltatók lecsatlakoztathatják 
a hálózatról. „Mi nem mondjuk azt, 
hogy szüntessék meg teljesen a vé-
delmet, hogy nem csatlakoztathatják 
le a nem fi zető fogyasztót a hálózat-
ról, azt javasoljuk, hogy adjanak 
hosszabb fi zetési határidőt, és azu-
tán legyen meg ez a kényszerítő esz-
köz” – összegezte Nagy-Bege Zoltán.
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