
A Fitch előrejelzése

Nem vár feltétlenül 
recesszió 

az euróövezetre 
jövőre várható némi növekedés az euróövezeti gaz-
daságban, és a négy legnagyobb eurótagállam közül 
valószínűleg csak Olaszország lesz egész évben re-
cesszióban – közölte hétfőn összeállított világgazda-
sági előrejelzésében a Fitch ratings. A legnagyobb 
európai hitelminősítő londoni elemzői ugyanakkor 
most már egyharmados esélyt adnak arra, hogy a 
valutaunió 2012 egészét mégis recesszióban tölti.

Hírösszefoglaló

Negyedéves átfogó prognózisában az eddigi 0,8 
szá zalékról 0,4 százalékra csökkentette az eu ró
övezetre adott jövő évi GDPnövekedési becs

lését a Fitch Ratings. A ház előrejelzése szerint Olaszor
szág gazdasági teljesítménye 2012ben 0,5 százalékkal 
visszaesik, 2013ban pedig stagnál. Németországban a 
cég ugyanakkor 0,9 százalékos reálnövekedést vár jövőre, 
2013ra pedig 1,6 százalékos GDPbővülést valószínűsít. 
A Fitch Ratings londoni közgazdászai kiemelték azonban, 
hogy becslésük szerint most már „egy a háromhoz” az esé
lye a teljes évi euróövezeti recessziónak 2012ben. Más 
nagy londoni házak ugyanakkor immár gyakorlatilag biz
tosra jósolják a jövő évi euróövezeti recessziót. A City egyik 
legnagyobb befektetési bankcsoportja, a Barclays Capital 
befektetőknek összeállított új, átfogó negyedéves előrejel
zésében közölte, hogy az előző prognózisában szereplő 1,6 
százalékos növekedés helyett 0,2 százalékos euróövezeti 
GDPvisszaesést vár 2012 egészében. 
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A lAkOssági ár nem emelkedik

Új földgázfogyasztási 
díjszabások

Gazdaság

hetek óta lehetett hallani arról, 
hogy megemelkednek a föld-
gázfogyasztási díjszabások. ez 
be is következett, pontosab-
ban be fog következni 2012. 
január 1-jétől. A január 1-jétől 
bekövetkező drágítás átlagos 
aránya országos szinten 5 szá-
zalék körül lesz. 

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Az Országos Energia
szabályozási Szakható
ság  (ANRE) elnökének 

az új díjszabásokra vonatkozó 
2011/48as rendelete a Hivatalos 
Közlöny december 7i számában 
jelent meg. A január 1jétől be
következő drágítás átlagos aránya 
országos szinten 5 százalék körül 
lesz. Hangsúlyoznánk azonban, 
hogy összhangban a hatályban 
lévő jogszabályokkal, a lakossá
gi földgázfogyasztás esetében 
nem módosulnak a díjszabások, 
ugyanis azokat 2012. június 1jéig 
befagyasztották. Ilyenképpen pe
dig sem a konyhai, sem pedig a 
lakások fűtésére használt földgáz 
ára nem módosul, és ez értendő a 
távfűtésre is. 

A rendelet különkülön szabá
lyozza mindegyik gázszolgáltató 
esetében az új díjszabásokat. Mint 
ismeretes, megyénkben 2 ilyen cég, 
szolgáltató, nevezetesen az E. ON 
Energia Románia Rt. és a HarGaz 
Hargita Gáz Rt. Az előbbi eseté
ben az évi fogyasztás függvényé
ben a díjszabásemelés 5,14 és 5,44 
százalék között mozog, az utóbbi 
esetében pedig 5,1 és 5,6 százalék 
között. Amint arra már utaltunk, 
ezek a díjszabások az ipari fogyasz
tókra vonatkoznak, illetve azokat 
érintik.  A hőközpontok esetében 
némileg másképp fest a kép: a 
múlt esztendőben hatályba lépett 
szabályzók értelmében, amennyi
ben adott hőközpontok távfűtést 
biztosítanak cégek, intézmények 
stb. számára is, akkor az azok fűté
sére felhasznált földgázmennyiség 
esetében az ipari fogyasztókra ér
vényes díjszabást kell alkalmazni. 
A fogyasztás, illetve a számlázás 
„kettéválasztására” vonatkozóan 
létezik hatályos módszertani nor
ma, s azt már az idei fűtési szezon
tól alkalmazni kellett. Ilyenképpen 
magától értetődő, hogy a távhő 
díjszabása nem lehet egy és ugyan
az mindkét fogyasztó – a lakossági 

és a másabb fogyasztók – esetében. 
Ez így is van rendjén, mert a szo
ciális védőháló csak a lakosságot 
érintheti. Gyergyószentmiklóson 
azonban fura és érthetetlen mó
don a szolgáltató annak idején 
arról állapodott meg a helyható
sággal, hogy az intézmények eseté
ben a távhőszolgáltatási díjszabás 
alacsonyabb, mint a lakossági. Ezt 
szerződésben rögzítették. A hatá
lyos jogszabályok szemszögéből 
közelítve meg ezt a megállapodást, 
az ugyancsak vitatható.

Visszatérve a január 1jétől 
érvényes, megemelt ipari föld
gázfogyasztási díjszabásokra. Ez 
az újabb módosítás éves viszony
latban mintegy 20 százalékos 
drágítást jelent. Szakelemzők 
számításai szerint ez esetenként 
be fog gyűrűzni egyes termékek 
áraiba is, főleg azokéba, amelyek 
árképzésében jelentős költség
elemként jelentkezik a földgáz
fogyasztás. Például a pékipari 
termékek esetében. Ilyenképpen 
pedig nem kizárt, hogy éves vi
szonylatban a földgázfogyasztás 
díjszabásának megemelése adott 
termékek árait akár 45 százalék
kal is gerjeszteni fogja. 

> A jövő év elején magára talál-
hat a romániai munkaerőpiac. 2012 
első negyedévében több alkalmazottat 
fognak felvenni a romániai munka
adók – derült ki a ManpowerGroup 
tanulmányából. A megkérdezett 643 
vállalatvezető 20%a úgy becsüli, hogy 
a jövő év elején nagyobb alkalmazotti 
létszámmal fog tevékenykedni, 64%uk 
nem számít jelentős létszámváltozásra, 
és csupán 14%uk véli úgy, hogy elbo
csátásokat fog eszközölni. Így Romá
nia nettó alkalmazási várakozása – a 
különbség azok között, akik növelnék 
alkalmazotti bázisukat és akik csök

kentenék azt – 6 százalékos. Ez nyolc 
százalékponttal meghaladja a tavaly 
év végi értéket, azonban öt százalék

ponttal alulmarad az előző negyedéves 
aránynál. Románia központi és észak
nyugati részén lévő munkaadók tűnnek 

a legoptimistábbnak a jövőbeni alkal
mazásokat illetően, legkevésbé pedig 
az északkeleti, illetve a délnyugati régió 
munkaadói számítanak arra, hogy új 
személyeket alkalmazzanak a következő 
negyedévben. A szektorokat tekintve a 
legderűlátóbbnak a kereskedelmi és a 
feldolgozóiparban működő vállalatok 
vezetői mutatkoztak a felmérés során, 
őket a közigazgatási, illetve az építkezési 
szegmensben tevékenykedő munkaadók 
követik. A jövőbeni alkalmazásokat te
kintve legpesszimistábbak a mezőgaz
dasági, vadászati, erdőgazdálkodási és 
halászati szegmens munkaadói.hí
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A HarGaz Hargita Gáz Rt. esetében a díjszabásemelés 5,1 és 5,6 százalék között mozog fotó: mihály láSZló/Archív

kelet-közép-európai eU-országok 
kilátását rontotta a Fitch

Négy keletközépeurópai EUtagállam – Csehország, 
Bulgária, Lettország és Litvánia – államadósbesoro
lásainak kilátását rontotta a felminősítés lehetőségére 
utaló eddigi pozitívról stabilra tegnap a Fitch Ratings, 
az euróövezeti gazdasági és pénzügyi kilátások rom
lásával indokolva a lépést. A legnagyobb európai hi
telminősítő kedden Londonban bejelentette, hogy az 
összes olyan EUtagállamot felülvizsgálta, amelynek 
szuverén osztályzatára eddig pozitív kilátást tartott 
érvényben.

A négy keletközépeurópai országgal kapcsolatos 
lépés indoklásában a Fitch Ratings felzárkózó piaci 
szuverén besorolásokért felelős vezérigazgatója, Ed 
Parker közölte: a szoros gazdasági és pénzügyi kap
csolatok révén a közép és keleteurópai országokat 
hátrányosan érinti az euróövezeti növekedési kilátá
sok lefelé módosítása és a valutaunión belüli pénzügyi 
stresszhelyzet erősödése. 

Parker szerint ebben a környezetben a Fitch 
Ratings úgy tartja, hogy csökkent a négy érintett 
keletközépeurópai ország 12 hónapon belüli felmi
nősítésének esélye – amelyre az eddigi pozitív kilátás 
utalt –, és a stabil kilátás jobban tükrözi a kockázatok 
mérlegét.


