
Nagyobb visszaesésre számítaNak

Csőd szélén 
Görögország

a tavalyi 4,5 százalék után idén akár 5 százaléknál 
is nagyobb mértékben fog csökkenni a görög brut-
tó hazai termék, tarthatatlanná téve ezáltal az ál-
lamháztartási hiányra vonatkozó számításokat is. a 
helyzet súlyossága, illetve a finnek garanciaképzési 
követelései miatt a görög kormány újabb segítséget 
kér Brüsszeltől.

Hírösszefoglaló

Még a vártnál is mélyebbre süllyed a görög gazda-
ság a válságban. A görög pénzügyminisztérium 
legfrissebb becslése így a tavalyi 4,5 százalékos 

GDP-csökkenés után idénre már több mint 5-5,5 száza-
lékos visszaeséssel számol, ami mellett viszont aligha lesz 
tartható a tervezett 7,5 százalékos GDP-arányos állam-
háztartási hiánycél. A legfrissebb számítás szerint a költ-
ségvetési deficit jócskán 8 százalék fölött lesz, főleg, hogy 
az év első hét hónapjában az államháztartás bevételei 
tavalyhoz képest 1,9 milliárd euróval csökkentek, míg a 
kiadások 2,7 milliárd euróval nőttek.

Az államháztartás összeomlásával fenyegető helyzet 
miatt Evangélosz Venizelosz pénzügyminiszter levél-
ben fordult az Európai Bizottság gazdasági és monetáris 
ügyekért felelős biztosához és az Európai Központi Bank 
elnökéhez, amiben a 109 milliárd eurós második men-
tőcsomagról szóló közösségi határozatok végrehajtását 
sürgeti. Hangsúlyozza, hogy mindenekelőtt a mentőak-
cióban való részvételért cserébe követelt pénzügyi bizto-
sítékokról szóló vitát kell rendezni.

A pénzügyi biztosítékokról szóló vitát Finnország 
robbantotta ki. Finnország és Görögország előzőleg 
ugyanis abban állapodott meg, hogy a görög kormány 
500 millió eurót elhelyez egy finn állami letéti szám-
lán, a helsinki vezetés pedig viszonzásképpen részt vál-
lal az újabb mentőakcióban. A napokban azonban több 
euróövezeti tagország is jelezte, hogy a finn példa alapján 
pénzügyi biztosítékot kíván kérni Athéntól.

Megfigyelők szerint a helyzet súlyosságát jelzi, hogy 
tegnap az Európai Központi Bank, az Európai Bizott-
ság és a Nemzetközi Valutaalap közös szakértői csapatot 
küldött Athénba, hogy pontos képet kapjanak az állam-
háztartás állapotáról. A Standard & Poor’s hitelminősítő 
azonban máris jelezte aggályait, hogy még az idén csődöt 
várnak Görögországtól.

rövidesen napelemes rendszert 
üzemelnek be a gyergyóremetei 
eND-ibo kft., a megyeszerte is-
mert házicsokigyártó üzemben. 
Laczkó endre cégtulajdonos üze-
me elektromosenergia-, illetve 
melegvíz-fogyasztásának 60-70 
százalékát kívánja fedezni a 
Napból jövő fényenergia hő-, il-
letve elektromos energiává vál-
toztatásával.
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Napelemek és napkollektor-
ok jelentek meg nemré-
giben a gyergyóremetei 

házicsokoládé-gyártó üzem tetején, 
és ugyan a rendszer még nincs tel-
jesen beüzemelve, Laczkó Endre 
cégtulajdonos úgy véli, megtette az 
első lépéseket, hogy cége mielőbb 
energiafüggetlenné váljon.

„Az ötlet onnan ered, hogy a 
hétvégi házam teljes mértékben nap-
elemekről és napkollektorokról mű-
ködik. A személyes tapasztalat pedig 
meggyőzött a rendszer hatékonysá-
gáról” – magyarázta a Hargita Népe 
kérdésére Laczkó Endre cégtulaj-
donos, kifejtve, hogy hétvégi házát 
kénytelen volt napelemes rendszerrel 
felszerelni, ugyanis olyan helyen van, 
ahol nincs elektromos áram, a vil-
lanyvezetés pedig igen költséges lett 
volna. Mint mondta, itt sem egyből 
építtette ki a rendszert, hanem foko-
zatosan, annak függvényében növel-
ték a rendszer kapacitását, ahogyan 
egyre nagyobb fogyasztók kerültek 
a házba. A csokigyár esetében is ha-
sonlóan alakult az elképzelés, előbb 
a meleg vizes rendszereket építtette 
ki, felszereltetve az épületre két 300, 
illetve két 240 literes tartályt, majd 
a későbbiekben szereltetett napele-
meket az elektromosáram-termelés-
re is befogták. „Elégedett vagyok a 
meleg vizes rendszerrel, a nyári, szép 
napos időszakokban fedezi az üzem 
teljes nappali melegvíz-fogyasztá-
sát” – fejtegette Laczkó, elmondva, 
hogy lényegében már termelik az 
elektromos áramot a napelemei is, 
azonban hátra van még a mérőmű-
szerek beszerelése. Az elektromos 
áram rendszere ugyanis úgy fog mű-
ködni a kezdetekben, hogy a napele-
mek az országos hálózatra termelik 
az elektromos energiát, amit egy 
mérőműszer mér, az üzem pedig az 
országos hálózatról használja majd 
az áramot, a fogyasztást pedig egy 

másik villanyóra méri. A cégtulaj-
donosnak így csak a két óraállás 
közötti különbséget kell majd téríte-
nie. „Reményeim szerint ez is 60-70 
százalékos megtakarítást fog jelente-
ni a havi elektromosenergia-felhasz-
nálásban” – jelentette ki a cégtulaj-
donos, kifejtve, hogy a jelenleg 100 
ezer lejes befektetése hosszú távon, 
15-20 év alatt térül meg.

A gyergyóremetei END-IBO 
Kft., a környéken egyszerűen csak 
„házicsokigyárként” ismert vállalko-
zás 2000-ben jött létre, amikor a tu-
lajdonos az addigi kereskedői tevé-
kenységéről termelői tevékenységre 
váltott. A házicsokoládé-gyártás öt-
lete onnan adódott, hogy a remetei 
tejporgyár erre szakosodott részlege 
bezárt, a tulajdonos anyósa – aki haj-
danán a részlegen dolgozott – újabb 
csokoládérecepteket dolgozott ki. 
Ezeknek a recepteknek alapján 
kezdték gyártani a házicsokoládét, 
amit jelenleg 15 megyébe szállíta-
nak, illetve viszonteladókon keresz-
tül jelentős mennyiség külföldre 
is kerül belőle. A házicsoki után 
elindult egy újabb részleg is, ahol 
mézespogácsákat és kókuszcsókot 
gyártanak. A gyergyóremetei üzem 
nem mellesleg ötven személynek 
biztosít megélhetést.

hírfolyam

> Lakáshőszigetelési hitelcsomagot 
mutatott be a CEC Bank. Kedvezményes, 
támogatott kamatú kölcsönt biztosít a 
CEC Bank azoknak a lakótársulásoknak, 
amelyek hőszigeteltetik tömbházukat – de-
rült ki az állami tulajdonú hitelintézet és az 
építkezési anyagokat gyártó Adeplast által 
tegnap aláírt megállapodásból. A Románia 
Hőszigeteléséért Protokollum (PTR) sze-
rint a bank támogatott kamatú kölcsönt 
ad a lakótársulásoknak, amelyeknek saját 

forrásból csak a munkálatok értékének 
egyharmadát kell fedezniük. A CEC Bank 
a 2010/69-es sürgősségi kormányrendelet-
nek megfelelően a tavalyi év második felé-
ben indította el hőszigetelési hitelét, amely 
a lakótársulásoknak és családi házak egyé-
ni tulajdonosainak, magánszemélyeknek 
biztosít célirányos finanszírozást. „Érté-
keljük és támogatjuk ezt a környezet és a 
romániai háztartások zsebe szempontjá-
ból egyaránt fontos szociális programot” 
– nyilatkozta a megállapodás kapcsán 
Radu Graţian Gheţea, a CEC elnöke. A 

protokollum a helyi tanácsok támogatásá-
val működik, amelyek anyagi hozzájárulás 
nélkül segítik az engedélyeztetési folyama-
tot, vagy a tervek és energetikai vizsgála-
tok elkészítését. „A protokollum révén egy 
olyan lehetőséget dolgoztunk ki, amelyből 
minden fél nyer. A lakók 30-40 százalék-
kal kisebb fűtésszámlát fizetnek, a részt 
vevő cégek nagyobb áfahozzájárulást ter-
melnek, a helyi hatóságok pedig európaibb 
színvonalú városképpel büszkélkedhetnek” 
– fogalmazott Marcel Bărbuţ, az Adeplast 
tulajdonosa.
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eNergiafüggetLeNségre törekszik a gyergyóremetei eND-ibo kft.

Napelemek a csokigyár tetején
Laczkó Endre cégtulaj-
donos 60-70 százalékos 
villamosenergia-meg-
takarítást vár az üzem 
tetejére szerelt napele-
mektől. A 100 ezer lejes  
beruházás 15-20 év alatt 
térül meg.


