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H I R D E T É S

LEHETŐVÉ TENNÉ A ROMÁN KORMÁNY A LESZERZŐDÖTT FELTÉTELEKNEK A DRASZTIKUS DRÁGULÁSHOZ IGAZÍTÁSÁT

Fékeznék az építőanyagárak robbanását

Jelenleg több mint 270 ezer euróval kerül többe 30 kilométernyi útszakasz kiépítése, mint egy évvel ezelőtt

Vizsgálja a Versenytanács az építőipari drágulást

Vizsgálatot indított a bukaresti Versenytanács azzal kapcsolatban, hogy az országban és a külföldi 
piacokon egyaránt jelentős mértékben drágultak az építőanyagok – jelentette be szerdán a szakható-
ság. Az intézmény közleménye szerint annak ellenére, hogy a koronavírus-járvány idején az építőipar 
jelentős mértékben segítette a gazdaságot, most ebben az ágazatban jelentős áremelkedés fi gyelhető 
meg, ami komoly piacműködési rendellenességeket idézhetnek elő. A vizsgálat során az építőanyagok 
drágulásának okait vizsgálják, ugyanis a jelentős áremelkedés veszélybe sodorhatja a romániai közbe-
ruházások kivitelezését, az építkezési vállalatokat pedig megakadályozhatja abban, hogy közbeszerzé-
si eljárásokon versenyképes ajánlatokat tegyenek. Bogdan Chirițoiu, a Versenytanács elnöke elmond-
ta, javaslatokat fogalmaznak meg, hogy megelőzzék a drágulásnak a piaci szereplőkre és fogyasztókra 
kifejtett kedvezőtlen hatásait, és amennyiben a versenypiaci szabályok megszegését tapasztalják, 
büntető eljárásokat indítanak. A szakhatóság vezetője őszre ígérte az első következtetéseket. Az épí-
tőanyagok drágulása a román kormányban is aggodalmat keltett, ugyanis az önkormányzatok arra pa-
naszkodtak, hogy számos folyamatban levő közberuházás befejezése veszélybe került az építőanyagok 
drágulása miatt. A költségek megnövekedése miatt az önkormányzatok a kormány segítségét kérték, 
hogy az augusztusban tervezett költségvetés-kiigazításkor vegyék fi gyelembe ezt az új helyzetet, és 
növeljék a már megkötött szerződések értékét fi gyelembe véve az áremelkedéseket. (Krónika)

Törvénymódosítással 
igyekszik beavatkozni a 
román kormány az építőipari 
alapanyagárak drasztikus 
emelkedése közepette, lehe-
tővé téve a közbeszerzéseken 
elnyert munkálatokra kötött 
szerződések módosítását. 
Az országban átlagosan 40 
százalékkal drágultak az 
építőanyagok, veszélyeztetve 
infrastrukturális beruházá-
sok kivitelezését.
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B ár az ágazat képviselői 
néhány hónapja folyama-
tosan küldik a vészjelzé-

seket, a bukaresti kormányzat 
csak most próbál valamelyest 
segíteni az elszálló árak miatt 
bajba jutott építőiparnak. A 
jobbközép kabinet módosíta-
ni készül a közbeszerzési tör-
vényt annak érdekében, hogy 
az építőanyagok jelentős drá-
gulása közepette módosítani 
lehessen a megállapodásokba 
foglalt értékeken. Ludovic Or-
ban, a román Nemzeti Liberális 
Párt (PNL), egyben a bukaresti 
képviselőház elnöke elmond-
ta, lehetőséget teremtenek a 
közmunkálatokra vonatkozó 

szerződések aktualizálására az 
építőipari alapanyagárak emel-
kedésének függvényében. A po-
litikus elismerte, a kormányzati 
beavatkozás híján számos ki-
vitelező képtelen lenne végre-
hajtani a felvállalt beruházást, 
miután előzmény nélküli mér-
tékben nőtt a vasbeton, a fa-
anyag, a réz, a kavics ára. A kör-

vonalazódó intézkedés mögött 
az áll, hogy ágazati képviselők 
egy ideje arra fi gyelmeztetnek: 
felfüggesztik a közbeszerzése-
ken elnyert infrastrukturális 
munkálatok végrehajtását az ár-
robbanás következtében.

Mint arról lapunkban már 
cikkeztünk, Romániában átla-
gosan 40 százalékkal emelked-

tek az építőipari alapanyagárak 
az elmúlt hónapokban, és akad 
olyan termék – elsősorban a 
faanyagok közül –, amelynek 
az ára megduplázódott. Az épí-
tőipari munkáltatókat tömörítő 
szövetség kimutatása szerint a 
polisztirén hablemez 50, a pvc 
cső 25, a horganylemez 45, a 
kavics 50, a homok 40, az asz-
falt 30, a vasbeton 30, a gázolaj 
pedig 18 százalékkal drágult. 
Nemigen akad szektor, amelyet 
ne befolyásolna az árak nagy 
léptékű emelkedése, hiszen 
gyakorlatilag minden alap-
anyag ára elszállt, amit tetéznek 
a kiszállítás terén tapasztalható 
nehézségek is. „Ha egy munká-
lat értékének 50 százalékát az 
alapanyagok teszik ki, amelyek 
átlagosan 40 százalékkal drá-
gultak, akkor máris a szerző-
dések értékének 20 százalékos 
emelkedéséről beszélhetünk. 
Márpedig ekkora haszonrést 
senki nem képes fedezni, emiatt 
a szerződéseket lehetetlen vég-
rehajtani. Vagy egy feltétellel, 
ha az építkezési vállalatok haj-

landóak pótolni a veszteséget, 
ami viszont több futó szerződés 
esetén lehetetlenség” – szögez-
te le Cristian Erbașu, a romániai 
építőipari munkáltatók szövet-
ségének vezetője.

Az ágazat képviselői Florin 
Cîțu miniszterelnöknek is le-
velet írtak az árrobbanás hatá-
sát enyhítő állami beavatkozás 
érdekében. Számukra különös 
nehézséget okoz a két-három 
éves határidővel ellátott állami 
megrendelések honorálása, és 
veszélybe kerülhet a nagyobb 
infrastrukturális beruházások 
is. Útépítésre szakosodott cégek 
illetékesei kiszámolták, hogy je-
lenleg több mint 270 ezer euró-
val kerül többe 30 kilométernyi 
útszakasz kiépítése, mint egy 
évvel ezelőtt. Ugyanakkor in-
gatlanfejlesztők arra fi gyelmez-
tetnek, hogy az árak elszabadu-
lása az ingatlanok – elsősorban 
az új építésű lakó- és irodahá-
zak – számottevő drágulását, a 
befektetők szempontjából pe-
dig a haszonkulcs zsugorodását 
vonja maga után. Magyarorszá-
gon eközben mélyrehatóbb in-
tézkedéssel igyekszik tompítani 
a meredek drágulás élét a kor-
mány. Orbán Viktor miniszterel-
nök a napokban bejelentette: az 
áremelkedések megfékezéséért 
néhány építőanyag esetében 
extraprofi tadót fognak bevezet-
ni, ezt a kavicsnál és a sódernél 
mindenképpen megteszik, de 
más termékeknél is megnézik 
a lehetőségét. Ezt azzal indo-
kolta, hogy egyes építőanyagok 
esetében olyan extraprofi tot 
akarnak realizálni, ami nem 
fogadható el, ezért ha bizonyos 
árszint fölötti eladási árat ta-
pasztal a kormányzat, akkor az 
a fölötti ár 90 százalékát el fogja 
vonni. Ugyanakkor a budapes-
ti kormány októbertől kiviteli 
korlátozást rendel el építőipari 
termékekre, Orbán Viktor sze-
rint ugyanis részben azért „sza-
ladtak el” az építőipari anyagok 
árai néhány terméknél, mert 
megnőtt az országból kivitt 
mennyiség.




