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ELLENŐRZÉS A TÖBB MINT 100 SZÁZALÉKOS DRÁGULÁST IS BEHARANGOZÓ GÁZIPARI SZOLGÁLTATÓKNÁL

Rögzített tarifákat is módosítanak

Korlátlan pénzhígulás. 2022 második felében átlépheti az 5 lejt az euró jelenleg 4,93 lejes árfolyama

Az ügyfelek megtévesztésével 
vádolta az energiaügyi minisz-
ter azokat a földgázszolgáltató-
kat, amelyek a szerződés lejárta 
előtt közlik a fogyasztókkal, 
hogy az ár módosítására készül-
nek. A társaságok eljárása miatt 
hatósági vizsgálat indul.

 » ROSTÁS SZABOLCS

E llenőrzéseket végez az Orszá-
gos Energiaár-szabályozási 
Hatóság (ANRE) és az Országos 

Fogyasztóvédelmi Hatóság (ANPC) 
azoknál a földgázszolgáltatóknál, 
amelyek korábban egyéves szerző-
dést kötöttek a fogyasztókkal rög-
zített árról, most viszont a tarifák 
növeléséről értesítik őket. Virgil 
Popescu energiaügyi miniszter a 
hétvégén elmondta, több szolgálta-
tó szerződésben vállalta, hogy egy 
évig nem módosítja a földgáz árát. 
Szerinte az ügyfelek megtévesztésé-
vel gyanúsítható az a cég, amelyik 
a szerződés lejárta előtt közli a fo-
gyasztókkal, hogy az ár módosításá-

ra készül, és ez esetben az ANRE és 
az ANPC is eljárhat ellenük.

„Az ANRE az üzleti forgalmuk 5 
százalékának megfelelő pénzösz-
szegre bírságolhatja az ügyfeleket 
megtévesztő szolgáltatókat. Megen-
gedhetetlen az egy évre rögzített árat 
menet közben tetszés szerint módo-
sítani” – nyilatkozta Virgil Popescu 
a Realitatea Plus hírtelevíziónak. A 
miniszter ugyanakkor emlékeztetett 
arra, hogy a kormány gázszámla-tá-
mogatást készül nyújtani azoknak a 
fogyasztóknak, akiknek a jövedelme 
nem éri el az országos átlagot. Ezt az 
intézkedést a sérülékeny fogyasztók 
védelméről szóló törvénybe foglal-
ják, amelyet Virgil Popescu ígérete 
szerint már az őszi ülésszak elején 
elfogad a parlament.

Mint arról beszámoltunk, min-
den idők legköltségesebb tele elé 
néz a romániai lakosság az energia-
fogyasztás szempontjából, mivel az 
energiapiac év elején bekövetkezett 
liberalizálása nyomán berobbant a 
gáz és a villanyáram ára. Miközben 
januárban még átlagosan 18–20 
százalékkal emelkedett az elekt-
romos áram és a földgáz lakossági 

ára, a hazai gázszolgáltatók az 
elmúlt hetekben 100 százalékos 
vagy ennél is nagyobb arányú drá-
gulásról tájékoztatták lakossági 
ügyfeleiket októbertől. Nagy-Bege 
Zoltán, az Országos Energiaár-sza-
bályozó Hatóság (ANRE) alelnöke 
lapunknak korábban elmondta, az 
intézmény honlapján működtetett 
ár-összehasonlítóban eltűntek az 
alacsony árak az ajánlatok közül, 
ugyanakkor megjósolhatatlan, 
hogy milyen szinten, illetve mi-
kor fog megállapodni az áram és a 
földgáz árának növekedése Romá-
niában. Az ANRE-hez egyébként 
az év első felében 10 ezer panasz 
érkezett a lakossági fogyasztóktól 
a szolgáltatókkal kötött szerződé-
sekben észlelt rendellenességek-
kel kapcsolatban. Az intézmény 
ugyanakkor nem szolgáltat igaz-
ságot a szolgáltató és a fogyasztó 
közötti konfl iktusok terén, mind-
össze az áll a hatáskörében, hogy 
megvizsgálja, a gáz- vagy áram-
szolgáltató tiszteletben tartja-e a 
hatályos jogszabályokat. Ha tör-
vénytelenséget észlel, a hatóság 
bírságot róhat ki a szolgáltatóra.

 » Miközben 
januárban még 
átlagosan 18–20 
százalékkal 
emelkedett az 
elektromos áram 
és a földgáz 
lakossági ára, 
a hazai gáz-
szolgáltatók az 
elmúlt hetekben 
100 százalékos 
vagy ennél is 
nagyobb arányú 
drágulásról tájé-
koztatták lakos-
sági ügyfeleiket 
októbertől. 

 » Az IMF 
azt tanácsolja 
Bukarestnek, 
a pénzügyi és 
adópolitika a 
költségvetési 
hiány csökkenté-
sét célozza meg. 
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 » KRÓNIKA

Az oltáskampány gyors végrehaj-
tása a világjárvány elleni legmeg-

felelőbb gazdaságpolitika a román 
hatóságok számára a következő idő-
szakban – olvasható a Nemzetközi Va-
lutaalap (IMF) szombaton nyilvános-
ságra hozott jelentésében, amelyet 
csütörtökön fogadott el a pénzintézet 
igazgatótanácsa. Az IMF szakértői 
úgy vélik, Romániának sikerült a vál-
lalatoknak nyújtott különböző adó- és 
pénzügyi támogatásokkal korlátoznia 
a pandémia negatív gazdasági követ-
kezményeit, de a járvány hatásainak 
leginkább kitett ágazatok továbbra 
is súlyosan érintettek. Ezért a nem-
zetközi pénzintézet szerint ez utóbbi 
ágazatok támogatására kell most ösz-
szpontosítaniuk a román hatóságok-
nak. Az IMF az Agerpres beszámoló-
ja szerint azt tanácsolja a bukaresti 
döntéshozóknak, hogy a gazdaság 
talpra állítása után a pénzügyi és 
adópolitikájuk a költségvetési hiány 
csökkentését célozza meg. A pénzin-
tézet szakértői úgy vélik, középtávon 
további erőfeszítésekre lesz szükség 
a GDP-arányos defi cit 3 százalék alá 
szorításához. Szerintük az adóalap 
kiszélesítésére és a bevételekkel való 

hatékonyabb gazdálkodásra van 
szükség az adóterhek méltányosabb 
elosztásához és az adóbehajtás haté-
konyságának növeléséhez.

A pénzintézet szakértői szerint Ro-
mániának maximálisan ki kellene 
használnia az európai helyreállítási 
alap és az uniós alapok nyújtotta lehe-

tőségeket, amelyek becslésük szerint a 
GDP 20 százalékával növelik a követke-
ző hat évben a rendelkezésre álló for-
rásokat. Az IMF becslése szerint Romá-
nia idei gazdasági növekedése elérheti 
a GDP 7 százalékát, szakértői azonban 
megjegyzik, hogy a világjárvány ked-
vezőtlen alakulása negatívan befolyá-
solhatja ezt a prognózist. A nemzetkö-
zi pénzintézet 6,8 százalékosra becsüli 
az idei GDP-arányos költségvetési hi-
ányt, ami kisebb a kormány által cél-
ként kitűzött 7,13 százaléknál. Az IMF 
ugyanakkor idén 3,6 százalékos éves 
román infl ációval és 5,4 százalékos 
folyó fi zetésimérleg-hiánnyal számol, 
prognózisa szerint az államadósság az 
év végére el fogja érni a GDP 57,7 szá-
zalékát. Romániának jelenleg nincs 
hitelmegállapodása az IMF-fel, ám a 
nemzetközi pénzintézet évente felméri 
az ország gazdasági helyzetét.

Hétszázalékos gazdasági növekedést jósol az IMF

Elkerülhetetlen
a kenyér drágulása

Támogatást kérnek a román állam-
tól a malom- és a pékipari mun-

káltatók a villamos energia árának 
„előzmény nélküli” megnövekedése 
miatt. Szerintük a kenyér drágulása 
elkerülhetetlen lesz, mert a búza ára 
is jelentősen emelkedett. A malom- és 
a pékipari munkáltatók szövetségének 
(ROMPAN) elnöke, Aurel Popescu az 
Agerpres hírügynökségnek elmondta, 
jelenleg egy tonna kenyérbúza 1100 
lejbe kerül, és ilyen drága még soha 
nem volt ez a gabona augusztusban. 
„Az idei aratás előtt is drága volt a 
búza, de mi úgy gondoltuk, hogy nem 
drágítjuk a kenyeret, mert az új ter-
mésű gabona olcsóbb lesz, és ez majd 
kompenzál. Sajnos nem így történt” – 
jelentette ki a ROMPAN elnöke.

Aurel Popescu közölte, a kenyér 
előállítási költségeinek mintegy 
50 százalékát képezi a búza ára, 
ezért a termék jelentősen drágulni 
fog a tél beálltával. Közlése szerint 
malom- és a pékipari munkáltatók 
kénytelenek lesznek megtenni ezt a 
lépést, ha el akarják kerülni a csődöt. 
Az ágazatot ugyanakkor a villamos 
energia jelentős drágulása is nagyon 
nehéz helyzetbe hozza. „Azt hiszem, 
egyetlen gazdasági szereplő sem 
engedheti meg magának azt, hogy ne 
módosítson az árain, mert egy MWh 
áram a korábbi 230 lej helyett már 478 
lejbe kerül” – magyarázta a ROMPAN 
elnöke. Aurel Popescu szerint ilyen 
körülmények között a malom- és 
a pékipari munkáltatók csak úgy 
tudnak megmaradni a piacon, ha az 
állam villanyszámla-támogatást nyújt 
az ágazatnak. Közlése szerint már tár-
gyalt erről az energiaügyi miniszterrel, 
aki ígéretet tett arra, hogy kidolgoznak 
erre valamilyen megoldást. (Krónika)

Tetemes bírság
feketemunka miatt

A Munkaügyi Felügyelőség 51,1 
millió értékben szabott ki bír-

ságokat az év első hét hónapjában 
a dolgozóikat feketén foglalkoztató 
cégekre, az adóhivatalnak (ANAF) 
azonban az összeg nagy részét nem 
sikerült behajtani – mondta pénteken 
Raluca Turcan munkaügyi miniszter. 
Tájékoztatása szerint tavaly a be nem 
jelentett munkavégzés miatt kiszabott 
bírságok összértéke 101 millió lej volt. 
Az idei év első hét hónapjában 39 795 
ellenőrzést végeztek a be nem jelen-
tett munkavégzés leleplezése érdeké-
ben, és 1816 munkáltatót büntettek 
meg. A minisztérium és a munkaügyi 
felügyelőség országos kampányt 
indított a feketemunka leküzdésére. 
A miniszter kifejtette: mind a munka-
vállalóknak, mind a munkaadóknak 
meg kell érteniük, hogy a fekete- vagy 
szürke munka nem segít, hanem árt 
nekik. Ennek kapcsán tárgyalásokba 
kezdtek a munkaadók és a szakszerve-
zetek képviselőivel, és az elkövetkező 
időszakban számos közös javaslatot 
fognak előterjeszteni. Románia az első 
helyen áll Európában a minimálbérért 
dolgozó munkavállalók számát tekint-
ve: 1,6 millió ember van ilyen helyzet-
ben. Idén 120 ezer új munkahely jött 
létre, az ezeket betöltő emberek közül 
47 ezren minimálbérért dolgoznak. 
„Az elmúlt 10 évben ötszörösére nőtt a 
minimálbéres munkavállalók száma. 
Ezek aggasztó adatok” – jelentette ki a 
miniszter. (Hírösszefoglaló)

Jövőre meghaladhatja az öt lejt az euró árfolyama

A CFA Románia legfrissebb jelentésében 6,6 százalékos GDP-arányos költségvetési hiánnyal és 
6,9 százalékos gazdasági növekedéssel számol 2021-ben. A befektetési szakértőket tömörítő 
szervezet havonta készít felmérést a pénzügyi elemzők körében Románia gazdaságának egyéves 
távlatairól. Pénteki közleményük szerint a válaszadóik 4,11 százalékos infl ációt és 53 százalékos 
GDP-arányos államadósságot jósolnak 12 hónap múlva. A megkérdezett elemzők 93 százalé-
ka szerint a lej gyengülni fog az euróval szemben a jelenlegi értékéhez képest a következő 12 
hónapban, a szakértők fél év múlva átlagban 4,9829 lejes, egy év múlva 5,0445 lejes euróár-
folyammal számolnak. A román jegybank pénteki hivatalos árfolyama alapján egy euró 4,9334 
lejbe, egy amerikai dollár 4,1970 lejbe került.




