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Elemzi a Versenytanács, hogy 
áll-e kartellezés az elmúlt 
egy év élelmiszer-drágulá-
sai mögött. Gyerkó László, 
a hivatal tagja ugyanakkor 
megkeresésesünkre aláhúzta, 
hogy az idei elemzés a korona-
vírus-világjárvány miatt más 
lesz, mint az eddigiek, hiszen 
a vállalkozók számos korláto-
zással szembesültek a piacon, 
és ezek is befolyásolhatják az 
árak alakulását.

 » BÍRÓ BLANKA

A z elmúlt egy év alatt 2–4 száza-
lékkal drágultak az élelmisze-
rek Romániában a Verseny-

tanács árfi gyelő portáljának adatai 
szerint, a testület elemzést készít 
ennek a pontos okairól, kivizsgáljuk, 
hogy mi okozza az elmozdulást – je-
lentette ki Gyerkó László, a testület 
tagja, amikor annak kapcsán fag-
gattuk, hogy az ENSZ Élelmezésügyi 
és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) 
számításai szerint márciusban már 
a tizedik egymást követő hónapban 
jegyeztek fel növekedést a világpiaci 
élelmiszerárak terén.

Vizsgálják, volt-e kartellezés
Gyerkó László érdeklődésünkre rá-
mutatott, az árak romániai alakulá-
sa leképezi a FAO adatait, hiszen itt 
is a növényi olajok drágultak a legin-
kább. Mint részletezte, Romániában 
a növényi étolaj áremelkedése kiug-
ró, ez a termék tavaly március óta 14 
százalékkal drágult, ám a többi élel-

miszer esetében is érződik elmozdu-
lás, 2–4 százalékkal növekedtek egy 
év alatt az árak.

A versenyhivatali illetékes el-
mondta, egyelőre nem készültek 
tételes elemzések, ám folyamatban 
van az ágazati kivizsgálás a külön-
böző termékeknél, várhatóan egy 
hónapon belül készül átfogó jelen-
tés arról, hogy mi áll a drágulások 
hátterében, hogyan viszonyulnak a 
kereskedők, a viszonteladók, miként 
alakul az árképzés. Rámutatott: ha 
egy termék esetében, mint például 
a növényi olajoknál, a világpiacon 
vagy az európai piacon drágulás ta-
pasztalható, az indokolja a románi-
ai áremelkedést is. Ám a különböző 
élelmiszereknél tételesen megvizs-

gálják az okokat, a cél az, hogy ki-
szűrjék, történtek-e országos, térségi 
szinten olyan egyezkedések, melyek 
befolyásolhatják az árakat. Ha egyes 
termékeknél helyi megállapodás 
folytán történt áremelkedés, az már 
a versenyhelyzetet sérti, felmerül a 
visszaélés, a kartellezés gyanúja.

Beleszólt a járványhelyzet is
„Az elmúlt években, sőt évtizedekben 
is jellemző volt az infl áció miatt bekö-
vetkező évi 2–3 százalékos áremelke-
dés, ám a nagy kilengések nem egész-
ségesek, ezért keres a Versenytanács 
erre magyarázatot az elemzésben” – 
szögezte le Gyerkó László. Hozzátette, 
az elmúlt egy éves élelmiszer-drágu-
lásban is benne van az infl áció, mégis 

KIUGRÓ MÉRTÉKBEN EMELKEDETT A NÖVÉNYI OLAJOK ÁRA, DE MÁS ÉTELEKÉ IS NŐTT A ROMÁNIAI PIACON 

Górcső alatt a hazai élelmiszerdrágulás

Egyre többe kerül a bevásárlás. Megállás nélkül nő az élelmiszerek ára Romániában is

Ahol megállt az idő. A zsögödfürdői strand wellnessközponttal bővülhet
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ez az időszak eltérő az elmúlt har-
minc évhez képest, hiszen teljesen 
más helyzet alakult ki a járványügyi 
intézkedések miatt. Az elmúlt egy 
évben, amióta kitört a járvány, 
ugyanis a vállalkozók egy sor korlá-
tozással szembesültek a piacon, és 
ezek is befolyásolhatják az árak ala-
kulását. „Ezeket a tényezőket mind 
fi gyelembe kell venni, ezért a folya-
matban levő elemzés más lesz, mint 
az elmúlt években” – irányította rá a 
fi gyelmünket a Versenytanács tagja.

Arra is kitért, hogy az árrést, 
amit a kereskedők alkalmaznak, 
nem lehet szabályozni, hiszen az 
ellentmondana a szabadpiaci ver-
senynek. „Ha valaki el tudja adni 
az étolaj literét 50 lejért, és talál 
rá vevőt, akkor nem lehet szabá-
lyozni, hogy mégis 10 lejért adja. 
Az árrést általában úgy alakítják 
a kereskedők, hogy a térségben a 
vásárlói közönség miként reagál az 
árakra, minden vállalkozónak több 
terméke is van, úgy állítja be ezek 
árait, hogy kiegyenlítődjenek, és 
átlagban megérje a vállalkozónak” 
– osztotta meg velünk tapasztala-
tait Gyerkó László.

 A Versenytanács árfi gyelő portál-
ján különben 1700 üzletben forgal-
mazott több mint 30 ezer élelmiszer 
árára lehet egyenként is rákeresni, 
összehasonlítva azokat.

Amint arról beszámoltunk, idén 
márciusban 2014 júniusa óta a 
legmagasabb szintre emelkedtek 
a világpiaci élelmiszerárak, már a 
tizedik egymást követő hónapban 
jegyeztek fel növekedést az ENSZ 
Élelmezésügyi és Mezőgazdasági 
Szervezete (FAO) számításai szerint. 
Különösen a növényi olajok, a hús-
félék és a tejtermékek drágultak.

 » „Az elmúlt 
években, sőt 
évtizedekben 
is jellemző volt 
az infl áció miatt 
bekövetkező évi 
2–3 százalékos 
áremelkedés, 
ám a nagy 
kilengések nem 
egészségesek, 
ezért keres a Ver-
senytanács erre 
magyarázatot 
az elemzésben” 
– szögezte le 
Gyerkó László.

 » KOVÁCS ATTILA

E lső lépésként stratégiára, utána 
viszont nem kevés pénzre van 

szükség a csíkszeredai fürdők kor-
szerűsítéséhez – a hargitai megye-
székhelyen a kilencvenes években 
működő három strand közül ma már 
csak egy várja a csobbanni vágyókat, 
és ott sem változott túl sok minden 
az elmúlt évtizedek során.

A több borvízforrással is rendel-
kező Csíkszeredában jelenleg nyá-
ridőben kizárólag a zsögödfürdői 
strand, ahol az amúgy 19 Celsius-fo-
kos hőmérsékletű ásványvízzel fel-
töltött két medence nem mindenki 
kedvence. Így aki melegebb vízben 
akar fürdőzni, Szentegyházára, Tus-
nádfürdőre, Székelyudvarhelyre, 
esetleg Sepsiszentgyörgyre látogat-
hat el. És ha a zsögödfürdői strand 
kis változásokkal együtt úgy néz ki, 
mint ezelőtt ötven évvel, a Szeredai 
fürdőről, illetve a Jégpálya negye-
di strandról még ez sem mondható 
el, az elmúlt évtizedekben lassan 
leromlott az állaguk, évek óta nem 
használják őket.

A városvezetés számára nem kér-
dés a fürdők fejlesztésének szük-

ségszerűsége, ezért idén január-
ban Korodi Attila polgármester a 
Magyar Turisztikai Ügynökséggel 
egyeztetett arról, hogy szakembe-
rek bevonásával ajánljanak egy erre 
vonatkozó stratégiát. „Fontos, hogy 
utána – legyen az közberuházás, 
magántőke-bevonás, vagy pályáza-
ti forrás – stratégia mentén lehet 
megtervezni a fejlesztést. Azért kell 
egy jó stratégia, mert ha bármilyen 
beruházás lesz, annak hosszú távon 
eredményt kell hoznia” – érvelt a 
városvezető.

Korodi úgy látja, a fürdők fonto-
sak a város számára, vagy azért, 
mert a városlakók jól éreznék ma-
gukat a Jégpálya negyedi strandon, 
vagy mert Zsögödfürdőn esetleg lesz 
egy wellnessközpont, illetve a Sze-
redai fürdőn valami történik. Zsö-
gödfürdő esetében például a mos-
tani strand területétől a lebontásra 
váró, borvízforrás melletti épületig 
köztulajdonban áll a terület, ame-
lyen az Olt holtága és egy tönkre-
ment kemping is található. Ez az 
elöljáró szerint értékes, fejleszthető 
övezet, amely wellnessfunkciókat 
is be tudna fogadni, szállodával 
együtt. A Szeredai fürdő környékét 

pedig európai uniós támogatással 
kívánják rendezni, ez viszont egy 
működő fürdő nélkül nem jelent 
igazi vonzerőt. Ezek a lehetséges 
beruházások Zsögödfürdő esetében 
10–20 millió eurót jelentenének, a 
Szeredai fürdőnél ennél keveseb-
bet, a Jégpálya negyedi strandot 

pedig a helyi önkormányzat is mű-
ködőképessé tudná tenni – vetítette 
előre a polgármester. Azt is elmond-
ta, mivel a Központi Fejlesztési Régi-
óban turisztikai fejlesztésekre nincs 
pályázati kiírás, a beruházásokhoz 
szükséges összegeket máshol kell 
keresni.

Merész fürdőálmok Csíkszeredában: egyelőre csak terveznek

 » Korodi Attila 
a Magyar Turiszti-
kai Ügynökséggel 
egyeztetett arról, 
hogy szakembe-
rek bevonásával 
ajánljanak egy 
stratégiát.




