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A vas 15–20 százalékkal drágul egyik hétről a másikra, emiatt 18 százalékkal magasabbak az építési költségek, mint 2020 végén

Megugrottak az építkezési költségek

A Ziarul Financiar gazdasági napilap számításai szerint az elmúlt 
hónapokban 25 százalékkal drágult a festék és a tégla, 25 százalékkal 
a járólapok és a PVC-alapú építőanyagok, 60 százalékkal a hőszigetelő 
anyagok és a fém tetőfedő anyagok, 100 százalékkal a betonvas, míg a 
megmunkált fatermékek ára két és félszeresére nőtt. A lapnak nyilat-
kozó építkezési vállalkozók is az árak teljes elszabadulására panasz-
kodnak, a vas 15–20 százalékkal drágul egyik hétről a másikra, emiatt 
18 százalékkal magasabbak az építési költségek jelenleg, mint 2020 
végén. Szakértők becslése szerint az építőanyagok árának emelkedése 
elkerülhetetlenül be fog gyűrűzni a lakásárakba is.

H I R D E T É S

MÉG AZ OLCSÓBB KATEGÓRIÁJÚ TERMÉKEK IS LEGALÁBB 15 SZÁZALÉKKAL DRÁGULTAK, NEM LÁTNI A FOLYAMAT VÉGÉT

Toronymagasra nőttek az árak az építőiparban
Meredek ütemben drágul-
tak az elmúlt hónapokban 
Romániában az építőipari 
termékek, amelyek árai 
olyannyira elrugaszkodtak, 
hogy már nem meglepő, ha 
csak 24 órás stabil árajánla-
tot vállalnak a forgalmazók. 
Tanácsot a szakemberek 
sem tudnak adni, szerintük 
csak annak nem változik az 
értéke, amit már megvásá-
roltunk.

 » KORPOS ATTILA

N agy Levente családi vál-
lalkozóként vállalja el 
kisebb lakó- és hétvégi 

házak építését, felújítását Szé-
kelyföld-szerte. Megkeresésünkre 
elmondta, ugyan nincs rálátása 
minden építőipari nyersanyag-
ra, de amelyekkel ő dolgozik, 
azoknak rohamosan megnőtt 
az ára az elmúlt időszakban. „A 
festékanyagok, lakkok hosszú 
ideje stagnáló piaci áron vol-
tak elérhetők. Aztán az idei év 
elején egy csapásra tíz-tizenöt 
százalékkal lett drágább kivé-
tel nélkül minden termék, még 
az olcsóbb kategóriájúak is” – 
részletezte kérdésünkre. Hozzá-
tette, nem a forgalmazó emelt 
önkényesen árat, mivel több 
helyről érdeklődve is általános 
drágulást tapasztalt. Jelentősen 
drágultak a hőszigetelő anyagok 
is: a minőségi kőzetgyapottért 

és a hungarocellért (homlokzati 
hőszigetelésre használható lap-
ért) mélyen zsebbe kell idéntől 
nyúlni, ugyanis csaknem duplá-
jára nőtt az ára. A fémből készült 
tetőszerkezeteket csaknem hat-
van százalékkal drágábban tudja 
beszerezni 2020-hoz képest, de 
a tetőcserepek is átlagosan húsz 
százalékkal kerülnek többe.

Válsághelyzetet hitellel?
A vállalkozó szerint, aki épít 
és van rá kerete, az a drágulás 
ellenére sem visszakozik, nem 

áll el a szándékától. Ellenben 
az, aki behatárolt tőkével ren-
delkezik, és nem tudja tartani 
a lépést az árakkal, az nehéz 
helyzetbe kerül. Bevallotta, az 
év első felében több megren-
delője is banki hitelt vett igény-
be a folytatás érdekében, de 
néhány ügyfele kénytelen volt 
leállni a munkálatokkal, mert 
egyszerűen elfogyott a pénze. 
„Van olyan kliensem, aki Ytong 
téglát vásárolt tavaly augusz-
tusban, a munkálatok egyéb 
okokból nem kezdődtek el, és 
túl akart adni rajta. Meglepőd-
ve tapasztalta, hogy hét-nyolc 
hónap leforgása alatt a tégla 
köbmétere csaknem harminc 
százalékot drágult, így még ő 
is jelentős haszonnal egy nap 
alatt túladott rajta” – magya-
rázta Nagy Levente. Hozzátet-
te, nem egyedi, csak Romániát 
sújtó a probléma: a nemzetközi 
piacon is hasonló emelkedés 
tapasztalható. Rámutatott, bár 
jelenleg is a plafont súrolják az 
ingatlanárak, a mostani drágu-

lás az év második felében to-
vább emeli az értéküket.

Mindent drágábban 
tudnak beszerezni
Az egyik legnagyobb székely-
földi építkezési lerakat vezető-
jét kérdezve megtudtuk, a vas 
és a műanyag alapanyagú ter-
mékeknél tapasztaltak kiugró 
árnövekedést, de összességé-
ben szinte minden építőipari 
terméket 20 és 40 százalékkal 
drágábban tudnak beszerezni. 
„Nemzetközi viszonylatban 
majdnem minden nyersanyag 
megdrágult. Ennek egyik oka, 
hogy gyártóhiány van szer-
te a világon: mára a nagyobb 
gyártók felvásárolták a kisebb 
vállalkozásokat, így a kevés 
multinacionális cég diktálja az 
árak alakulását” – részletez-
te az ágazati képviselő. Mint 
kifejtette, Romániában szinte 
nem létezik alapanyaggyártás, 
így ők is importra szorulnak, 
ami szintén nem kedvez a piaci 
árnak. „Tegyük hozzá, hogy a 

mostani drágulási hullámmal 
sem értük el a nyugati piac 
értékeit. Például az osztrák tu-
lajdonost nem igazán érdekli, 
hogy mennyi az itteni embe-
rek keresete. Ő arra törekszik, 
hogy minél egységesebb áron 
tudja értékesíteni a termékeit” 
– közölte a vállalkozó.

Gondot okoz az is, hogy elö-
regedőben az építőiparban jár-
tas szakemberek, utánpótlás 
pedig gyakorlatilag nincs, egy-
re kevesebb fi atalt vonz az épí-
tőipari vállalkozás létrehozása. 
Ugyanakkor a munkások sok 
esetben semmilyen képzettség-
gel nem rendelkeznek, így nem 
is tudnak minőségi munkát 
hátrahagyni.

 » KRÓNIKA

A kormány 9 ezer személyt fog 
elbocsátani 2030-ig, többsé-

güket a szénnel működő energia-
vállalatoktól és a hozzájuk tartozó 
bányáktól – jelentette be csütörtö-
kön Florin Cîțu. A miniszterelnök 
a kabinet ülése után elmondta, 
biztosítják az elbocsátottaknak a 
végkielégítést. Az energiaügyi mi-
nisztérium már korábban társadal-
mi vitára bocsátotta a rendeletet, 
amely szerint 6484-et az Oltenia, 
2239-et a vajdahunyadi hőerőmű-
től, további 282-őt az Országos 
Urán Társaságtól menesztenek. 
Romániának az EU-val szemben 

vállalt kötelezettségek értelmé-
ben 2030-ig, illetve 2050-ig meg 
kell tisztítania energiatermelését 
a karbonsemlegesség céljából. A 
kabinet azért döntött nagyszabású 
elbocsátásokról a két energiaválla-
latnál, mert ezek főleg Zsil-völgyi 
fekete- és barnaszénnel működ-
nek. A vállalatoknak leginkább a 
bányáikat kell bezárniuk, így az 
elbocsátások többnyire bányászo-
kat érintenek. Az Oltenia hőerőmű 
főleg Craiovát látja el távhővel, 
emellett a Románia által használt 
villamosenergia 20 százalékát ál-
lítja elő, a vajdahunyadi hőerőmű 
a 2 százalékát. Az utóbbi vállalat 
csődeljárás alatt áll 2019 óta.

Többezres elbocsátás

 » Jelentősen drágultak a 
hőszigetelő anyagok is: a 
minőségi kőzetgyapotnak 
és a hungarocellnek csak-
nem duplájára nőtt az ára.
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