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Ú jra gyengült a román deviza 
az egységes európai fi zetőesz-

közzel szemben: a Román Nemzeti 
Bank (BNR) tegnap 4,9490 lej/eu-
rós referencia-árfolyamot közölt, 
ami igen közel áll a szeptember 
22-én jegyzett 4,9485 lej/eurós tör-
ténelmi csúcshoz. Kedden 4,9485 
lejt ért egy euró, vagyis 24 óra 
leforgása alatt 0,05 banival (0,01 
százalékkal) gyengült a lej. Teret 
veszített a román fi zetőeszköz a 
dollárhoz képest is, a jegybank 
4,2828 lejes árfolyamot közölt ki, 
ami 0,17 banival (0,04 százalék-
kal) magasabb az egy nappal ko-
rábbi szintnél. Drágult az arany 

is, a szerdai 243,4110 lejes szint 
1,0738 lejjel (0,42 százalékkal) ha-
ladja meg a keddi értéket.

Más rossz hírek is érkeztek a 
piacról: a keddi 2,11 százalék-
ról 2,13 százalékra nőtt szerdán 
a 2019 előtt felvett lejalapú fo-
gyasztási hitelek, illetve az Első 
otthon program keretében felvett 
lakásvásárlási kölcsönök havi tör-
lesztőrészletét befolyásoló három 
hónapos bankközi kamatláb (RO-
BOR). A jelzáloghitelek esetében 
alkalmazott hat hónapos kamat-
láb 2,21 százalékról 2,25 százalék-
ra, a 12 hónapos pedig 2,28 száza-
lékról 2,31 százalékra nőtt. (B. E.)

Újra gyengült a lejBRÜSSZEL RÖVID ÉS KÖZÉPTÁVÚ INTÉZKEDÉSEKET KEZDEMÉNYEZETT

Uniós javaslat az ársokkra
Intézkedéscsomagot muta-
tott be az Európai Bizottság 
a megemelkedett ener-
giaárak okozta rendkívüli 
helyzet rövid és középtávú 
tagállami kezelésére. A ja-
vaslatok között jövedelem-
támogatás, számlafi zetések 
halasztása, valamint ideig-
lenes, célzott adócsökken-
tés biztosítása szerepel a 
kiszolgáltatott háztartások 
és vállalkozások számára.

» KRÓNIKA

A jelenlegi, a téli időszak 
végéig biztosan magas 
szinten maradó energia-

árak azonnali intézkedéseket 
követelnek, amelyek erősíteni 
fogják a gazdaságok jövőbeni 
ársokkokkal szembeni ellen-
álló-képességét – jelentette ki 
tegnap Kadri Simson energia-
politikáért felelős európai uni-
ós biztos, amikor ismertette az 
Európai Bizottság által a meg-
emelkedett energiaárak okozta 
rendkívüli helyzet tagállami ke-

zelésére kidolgozott intézkedés-
csomagot. A bemutatott szöveg 
szerint a brüsszeli testület rövid 
távon sürgősségi jövedelemtá-
mogatás biztosítását javasolja 
a rászoruló fogyasztók számá-
ra, például utalványok révén. A 
tagállamoknak emellett lehető-
vé kellene tenniük a számlafi -
zetések ideiglenes halasztását, 
illetve biztosítaniuk kellene a 
hálózatról való leválasztás el-
kerülését. Ideiglenes és célzott 
adócsökkentést kellene biztosí-
taniuk a kiszolgáltatott háztar-
tások számára, a vállalatoknak 
pedig állami támogatást és cél-
zott adócsökkentést kellene biz-
tosítaniuk.

Középtávon is terveznek
Középtávon, a szén-dioxid-men-
tes és rugalmas energiarend-
szer kialakítása érdekében az 
uniós bizottság a megújuló 
energiaforrásokba és az ener-
giahatékonyság növelésébe 
való befektetések felgyorsítá-
sát, valamint az energiatároló 
kapacitás fejlesztését javasolta, 
különösen a megújuló energia-
források esetében. A brüsszeli 
testület továbbá fontosnak ne-
vezte az ellátásbiztonság sza-

bályozásának felülvizsgálatát 
az európai gáztároló kapacitás 
jobb kihasználása és működése 
érdekében, valamint közölték, 
hogy áttekintik a gázkészletek 
közös beszerzésének lehetsé-
ges előnyeit.

Az uniós bizottság emellett 
határokon átnyúló, regionális 
csoportok létrehozását is java-
solja a gázellátás kockázatainak 
elemzésére, és a tagállamok 
megelőző és vészhelyzeti cse-
lekvési tervei kidolgozásának 
támogatására. A testület szerint 
a fogyasztók számára lehető-
vé kell tenni, hogy az energia-
szolgáltatók között szabadon 
választhassanak, adott esetben 
pedig szolgáltatót válthassanak.

Az uniós biztos sajtótájékoz-
tatóján elmondta: az Európai 
Bizottság támogatni kívánja a 
megújuló energiaforrások hasz-
nálatát, valamint az energiaha-
tékonyságot célzó beruházáso-

kat. Áttekinti az energiatárolásra 
és a gázkészletek beszerzésére 
vonatkozó lehetséges intézke-
déseket, valamint felméri a vil-
lamosenergia-piac helyzetét. Ki-
emelte, a tiszta energiára való 
áttérést fel kell gyorsítani, ez 
jelenti a legjobb biztosítékot a jö-
vőbeli áremelkedések ellen.

„A megújuló energiaforrá-
sokba és az energiahatékony-
ságba történő beruházások 
nemcsak csökkentik az impor-
tált fosszilis tüzelőanyagoktól 
való függőséget, hanem meg-
fi zethetőbb nagykereskedelmi 
energiaárakat is biztosítanak, 
amelyek jobban ellenállnak a 
globális ellátási korlátoknak” – 
fogalmazott.

A stabilitáshoz
tárolókapacitás is kell
Szavai szerint az energiaellá-
tás hiánya felhívta a fi gyelmet 
a tárolás fontosságára is az EU 
gázpiacának stabilitása szem-
pontjából. Azt közölte, hogy 
az Unió jelenleg az éves gáz-
felhasználás több mint 20 szá-
zaléka esetében rendelkezik 
tárolókapacitással. A tagállami 
tárolókapacitás azonban elté-
rő, van olyan tagország, ame-

lyik egyáltalán nem rendelke-
zik tároló létesítménnyel.

Kadri Simson végezetül alá-
húzta: a javasolt intézkedések 
segítenek időben reagálni a je-
lenlegi, kivételes, globális hely-
zet következményeként jelent-
kező energiaárak emelkedésére. 
„Hozzájárulnak egy megfi zet-
hető, igazságos és fenntartható 
energiaátmenethez Európában, 
valamint a nagyobb energiafüg-
gőség megszüntetéséhez. A bi-
zottsági javaslatban szereplő in-
tézkedéseket tavasszal, amikor 
az energiaellátás várhatóan sta-
bilizálódik, illetve csökken az 
energiaigény, módosítani kell” 
– összegzett az uniós biztos.
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Kadri Simson szerint a javasolt intézkedések segítenek időben reagálni az energiaárak emelkedésére

» „ A bizottsági javas-
latban szereplő intéz-
kedéseket tavasszal, 
amikor az energiaellá-
tás várhatóan stabilizá-
lódik, illetve csökken az 
energiaigény, módosí-
tani kell” – mondta az 
uniós biztos.




