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ROMÁNIA A NÉMET–OROSZ GÁZÜZLET KÖZVETETT NYERTESE LEHET – NŐTT KÖZÉP-EURÓPA ELLÁTÁSÁNAK BIZTONSÁGA

Kínaellenes érdek az „évtized alkuja” mögött
A német–orosz üzlet, de 
Washington rábólintása is 
azt mutatja, hogy az érde-
kek mindennél fontosab-
bak – összegzett a Krónika 
által megkeresett szakértő, 
amikor az Északi Áramlat–2 
nevű gázvezeték kapcsán 
hosszú idő után megszületett 
megállapodásról faggattuk.

 » PATAKY ISTVÁN

M egállapodás született 
az Egyesült Államok és 
Németország között az 

Oroszországból induló, Északi 
Áramlat–2 nevű gázvezeték épí-
tésének befejezéséről, amely a 
bírálók szerint aláássa Ukrajna 
és Európa energiabiztonságát. A 
Balti-tenger alatt húzódó, mint-
egy 1230 kilométer hosszú, évi 
55 milliárd köbméteres kapa-
citású vezeték már a második, 
amely Oroszországot köti össze 
Németországgal, így lehetővé te-
szi a jelenlegi, Ukrajnán és Len-
gyelországon keresztül vezető 
tranzitútvonal megkerülését. Az 
Északi Áramlat–2 – elsősorban 
amerikai – bírálói gazdasági, 
de geopolitikai érveket is felso-
rolnak. Nehezményezik, hogy a 
vezeték kikerüli Ukrajnát, s ez-
zel állítólag évi hárommilliárd 
dollár tranzitdíjtól fosztja meg 
Kijevet, ráadásul növeli Európa 

függését az orosz földgáztól. Az 
Egyesült Államok 2019 decembe-
rében szankciókat vezetett be az 
építésben részt vevő vállalatok-
kal szemben.

Mit akar Washington?
A néhány nappal ezelőtt hivata-
losan is bejelentett német–ame-
rikai megegyezés a külső megfi -
gyelő szemszögéből úgy ment, 
mint a karikacsapás. De mit akar 
a megállapodással valójában 
Washington? A téma szakértőjé-
nek számító Stier Gábor, a szláv 
világgal foglalkozó Moszkvatér.
com portál főszerkesztője a Kró-
nika megkeresésére elmondta: 

a mindenek előtt Ukrajnának 
és Lengyelországnak arculcsa-
pással felérő, az évtized alkujá-
nak is nevezhető megegyezés-
kor Washingtont két szempont 
motiválta. „Az egyik az elmúlt 
években látványosan megrom-
lott transzatlanti viszony kon-
szolidálása, akár olyan áron is, 
hogy ezzel Moszkva nyer. Mert 
Washington azzal, hogy a genfi  
találkozó előtt zöld utat adott az 
Északi Áramlat bővítését befeje-
ző munkálatoknak, tudatosan 
tett egy gesztust Oroszország-
nak is. A gesztus hátterében 
Kína áll, hiszen Washington a 
szövetségeseitől az ellenfelei-

ig mindenkit felsorakoztatna 
maga mellé a Kína elleni harc-
ban. Emellett a Fehér Ház azt is 
látta, hogy az építkezés befeje-
zését már megakadályozni nem 
lehet, illetve az több kárt okoz-
na az érdekeinek, mint amennyi 
hasznot hozna” – összegzett a 
külpolitikai szakújságíró.

Mit üzen Európának politikai 
szempontból a minden harcias 
retorikát felülíró német–orosz 
üzlet? – kérdeztük Stier Gá-
bortól. „Azt, hogy az érdekek 
mindennél fontosabbak. Az oly 
sokat hangoztatott értékeknél 
is. Már, amikor élesre fordul 
a helyzet. Emellett azt, hogy 

Washington szövetségesként 
számít Európára, és ezért bizo-
nyos korlátok között fi gyelembe 
veszi annak érdekeit is. S még 
egy: érdemes kiállni az európai 
érdekekért, mert ez az átalaku-
ló erőviszonyok közepette már 
Amerikával szemben is sikert 
hozhat. Erre kancellársága vé-
gén Merkel is rájött” – fogalma-
zott a főszerkesztő. Hozzátette, 
Ukrajna kénytelen tudomásul 
venni, hogy „a vazallusok érde-
keit a nagy védnökök bármikor 
feláldozzák a sajátjaikért”.

Romániának is jó lehet
Azt is megkérdeztük Stier Gábor-
tól, gazdaságilag, energiabizton-
ság tekintetében mit jelent a kö-
zép-kelet-európai térségnek az 
új gázvezeték, kihatással lehet-e 
például a tervezett, de elhúzódó 
román fekete-tengeri kitermelés-
re. Mint mondta, az Északi Áram-
lat–2 a német pozíciókat erősíti, 
de a déli vezetékkel, a Török 
Áramlattal együtt nőtt Közép-Eu-
rópa ellátásának biztonsága. 
„Sőt, az Ukrajnának szórt mor-
zsa, a kompenzáció azt is felté-
telezi, hogy valamennyi gáz még 
ezen a régi útvonalon is jöhet. 
Éppen ennek a kompenzációnak 
a nyertese lehet Románia, hiszen 
a tervek szerint a gáz ukrán rend-
szeren át történő továbbításával 
akár növelheti is az európai ex-
portot, amely új értelmet adhat 
a fekete-tengeri kitermelésnek” 
– hangsúlyozta a szakértő.

A Balti-tenger alatt húzódó vezeték mintegy 1230 kilométer hosszú, évi 55 milliárd köbméteres kapacitású 
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A hazai össztermékhez (GDP) 
mérten 2,96 százalékra nőtt 

Románia államháztartási hiánya 
az idei év első hat hónapjában, 
miután május végén 2,29 száza-
lékon állt.

 A pénzügyminisztérium adatai 
szerint az első hat hónap végén 
a defi cit 33,81 milliárd lej volt. A 
hiány amúgy csökkent a tavalyi 
év azonos időszakához képest, 

amikor 45,17 milliárd lejes, azaz 
4,28 százalékos GDP-arányos 
defi citet regisztráltak. 2021 ja-
nuárja és júniusa közötti idő-
szakban a beruházási kiadások 
5,23 milliárd lejjel voltak maga-
sabbak, mint az előző év azonos 
időszakában, a koronavírus-jár-
vány által generált rendkívüli 
jellegű kifi zetések pedig 8,11 
milliárd lejre rúgtak – idézte 

a pénzügyi tárca közleményét 
az Agerpres. Mint ismeretes, a 
költségvetési hiánycél ebben az 
évben a GDP 7,16 százaléka. A 
gazdasági szakemberek ugyan-
akkor jó hírnek nevezték, hogy 
beruházásokra a bruttó hazai 
termék 5, 5 százalékát különítet-
te el idénre a bukaresti kormány, 
ami magasabb, mint a tavalyi 5,1 
százalék. (Hírösszefoglaló)

Mélyült a hiány, de jobban alakul az idei év
 » HAJNAL CSILLA

Az ételpazarlás ellen lép fel az a 
közösség, amely egy éve hozta 

létre a Munch nevű vállalkozást 
Magyarországon, ami júliustól már 
Kolozsváron is elindult, a hónap 
végén pedig Marosvásárhelyre is 
„megérkezik” – tudtuk meg Tankó 
Attilától, a vállalkozás romániai 
képviselőjétől. Az alkalmazás plat-
formján vendéglátóhelyek, élelmi-
szerboltok, pékségek kínálják fel 
kedvezményesen az el nem adott, 
érintetlen ételeiket. Aki vesz egy 
„Munch-ot,” nemcsak kedvezmé-

nyesen tud egy jót enni, hanem 
a környezetnek is jót tesz ezzel, 
hiszen eddig ezek az ételek való-
színűleg a kukában végezték.

Amúgy mindig a legközelebbi 
lehetőséget mutatja az applikáció, 
a vásárló lefoglalja a csomagot, de 
mivel még nincs kiszállítás, ezért 
személyesen kell átvenni a cso-
magot egy megadott idősávban. A 
fi zetés online történik, a vásárló 
a boltban mutatja a rendelést, és 
megnyomja a rendelés véglegesíté-
se gombot, ezzel be is fejeződött a 
vásárlás.

Tankó Attila aláhúzta: a környe-
zettudatosságon van a hangsúly, 
a személyes átvétel is ehhez járul 
hozzá. Nem titkolja, azt is szeret-
nék elérni, hogy mindenki pró-
báljon gyalog menni az étele után 
a közeli egységhez, ne autóval, 
ezáltal is csökkentve az ökológiai 
lábnyomát. „A fenntartható, fele-
lős vendéglátást és a társadalmi 
felelősségvállalást is népszerűsít-
jük a muncholással” – szögezte le 
a kezdeményező.

A több országban is jelen lévő 
Munch alkalmazást a cég adatai 
szerint már több mint 80 ezren 
töltötték le, és közel 120 tonna 
CO2-egyenértékű üvegházhatású 
gáz kibocsátását előzte meg az étel-
mentő közösség.

App az ételpazarlás ellen




