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• Az utóbbi időszakban drasztikusan emelkedtek az árak az energiapiacon, és a 
nyugtalanító folyamat, amely a végfogyasztók, azaz a lakosság számára semmi jót 
nem tartogat, még nem ért véget. A drágulás okaihoz a nagykereskedelmi folyama-
tok, a szén-dioxid-bizonylatok, az importfüggőség, a gázkészletezés, illetve az orosz 
gázpiaci játszmák megértésén át vezet az út. Az illetékesek szerint nehéz megjósol-
ni, hogy az árak alakulását illetően mire számíthatunk, hiszen ez számos tényezőtől 
függ, az viszont szinte elkerülhetetlen, hogy a drágulás a rezsiszámlák mellett a ter-
mékek és szolgáltatások árát is magával rántsa, illetve az inflációban és a reálbérek 
értékében is megmutatkozzon. Az ország döntéshozói igyekeznek mentőövet dobni 
legalább a legsérülékenyebb fogyasztóknak, szakértők szerint ugyanakkor a lakos-
ságnak is érdemes mihamarabb lépnie, és a hosszú távú megoldás jegyében elkezde-
ni fokozatosan átállni az energiatakarékos megoldásokra.

B Í R Ó  B L A N K A

N em egyszerű feladat Ro-
mániában, de általában 
a kelet-európai térségben 

megoldást találni az energiapiacon 
végbemenő drasztikus áremelkedés-
re, Romániában ugyanakkor fontos 
lépés lesz a veszélyeztetett fogyasz-
tók védelmére szánt törvény alkal-
mazása. Az eredeti tervek szerint a 
törvény csak jövő szeptembertől lé-
pett volna életbe, Nagy-Bege Zoltán, 
az Országos Energiaár-szabályozó 
Hatóság (ANRE) alelnöke szerint 
azonban az már túl késő lett volna. 
Úgy véli, már idén télen nagy szük-
ség lesz arra, hogy beazonosítsák 
azokat a fogyasztókat, akik támoga-
tásra szorulnak, illetve megtalálják 
a forrásokat, amiből segíteni tudják 
őket, és az eszközöket, amik által a 
kifi zetések megtörténnek.

Azt sajnos senki nem látja előre, 
hogy milyen szinten, mikor állhat 
meg az energiaárak növekedése és 
mi fog történni az energiapiacon, 
hiszen mindezt nagyon sok tényező 
befolyásolja. Nagy-Bege Zoltán sze-
rint kérdés például, hogy az Európai 
Unió tesz-e valamit annak érdeké-
ben, hogy megállítsa a dráguláshul-
lámot, úgy alkalmazva a klímapo-
litikáját, hogy annak hatását rövid 
távon csökkentse. A földgáz árának 
alakulását eközben az oroszok tud-
ják befolyásolni, és az eladónak sem 
mindig előnyös a magas ár, hiszen 
az hosszú távon a kereslet csökke-
nését, a kifi zetések akadozását von-
ja maga után. Oroszország is érzi 
ennek fontosságát, így előbb-utóbb 
politikai tárgyalások témája lesz a 
földgáz ára, sőt az sem kizárt, hogy 
az egyeztetések már meg is kezdőd-
tek, magyarázta kiadványunknak az 
ANRE alelnöke.

Az árszabályozás hosszú távon 
veszélyes

A szakértő szerint elméletileg van 
lehetőség arra, hogy újra szabályoz-
zák az árakat, viszont a romániai 
politikum jó eséllyel nem vállalná, 
hogy ehhez kicsikarja az Európai 
Bizottság (EB) beleegyezését. Más-
részt az EB ezt nagy valószínűséggel 
amúgy sem hagyná jóvá, hiszen leg-

utóbb is agresszívan léptek fel Ro-
mániával szemben, a liberalizálást 
sürgetve. Nagy-Bege Zoltán ugyan-
akkor rámutatott: lehet, hogy az ár-
szabályozás rövid távon megoldana 
egy problémát, de hosszú távon az 
újabb beavatkozás többet árthat.

Románia a liberalizálás után 
most kezdi visszanyerni a befektetők 
bizalmát, egy újabb árszabályozás 
pedig évekre elijesztheti őket, és ha 
az ország elűzi a befektetőket, olyan 
problémát kreál, amit évek alatt is ne-
héz lesz orvosolni. Közép- és hosszú 
távon az jelent megoldást, ha olyan 
beruházások jönnek létre, melyek 
által tisztább energiát lehet termelni, 
mint a szénerőművekben. Ellenkező 
esetben továbbra is kénytelenek le-
szünk megvásárolni a drága és egyre 
dráguló szén-dioxid-bizonylatokat, 
amelyek ára megjelenik a számlá-
kon, és végül a fogyasztók fi zetik ki, 
összegezte Nagy-Bege Zoltán.

Miért drágul az áram?

Azonban nem csak az árliberali-
záció az oka annak, hogy jelentős 

mértékben emelkednek az energiaá-
rak. Ezzel a tényezővel sok fórumon 
foglalkoztak: Románia tavaly még 
szabályozott árakat alkalmazott, 
aminek alapja a piacon elérhető leg-
olcsóbb villamos energia volt, az 
árliberalizáció nyomán pedig idén 
január 1-jétől következett be az első 
nagyobb áremelkedés, amikor az 
egyetemes szolgáltatói ár 20 száza-
lékkal növekedett. Ez és a június eleji 
1–7 százalékos drágulás írható az ár-
liberalizáció számlájára, ám június 

elseje után az alacsony árak tovább 
emelkedtek, ami már egyértelműen 
más tényezőknek tudható be – hívta 
fel a fi gyelmet Nagy-Bege Zoltán.

Egyrészt európai viszonylatban a 
villamos energia nagykereskedelmi 
árát felsrófolta a kereslet növekedése: 
a járványügyi korlátozások lazításá-
val beindultak a gazdaságok, erre a 
lakossági oldalról rátevődött, hogy 
az elhúzódó kánikula fogyasztásnö-
vekedést generált. Románia esetében 
ehhez még hozzáadódott, hogy az or-
szág három-négy éve egyre kevesebb 
energiát termel, sőt 2019 óta nettó im-
portőr, tehát többet vásárolunk kül-
földről, mint amennyit eladunk.

A villamosenergia-árat legin-
kább befolyásoló tényező azonban 
a szén-dioxid-bizonylatok világ-
piaci árának alakulása volt, ezek 
értéke pedig tavalyhoz képest meg-
kétszereződött. Tavaly év elején hó-
napokon keresztül 25–28 euró körül 
alakult az áruk, tavaly nyáron 20 
euró alá zuhant, most pedig 55–57 
euró körüli az értékük.

A fosszilis forrásból megtermelt 
villamos energia után kötelező a 

szén-dioxid-bizonylatok vásárlása, így 
ez nagymértékben visszatükröződik 
az áremelkedésben. Nagyon sok ál-
lamban zajlik fosszilisenergia-terme-
lés, elsősorban Kelet-Közép-Európá-
ban – Romániában, Csehországban, 
Lengyelországban, Magyarországon, 
amely még szén- és földgáztermelésre 
is alapoz. Talán ez a térség szenvedi 
meg leginkább az EU „Irány az 55%!” 
(Fit for 55!) intézkedéscsomagjának 
hatásait, amelynek értelmében azt 
vállalta az Unió, hogy 2030-ig legalább 
55 százalékkal csökkenti a kibocsá-
tásokat. A nyugati államok ugyanis 
már több mint tíz éve elkezdték a fel-
készülést az átállásra, így sokkal elő-
rehaladottabb fázisban vannak a meg-
újulóenergia-termelés, illetve a régi, 
szennyező erőművek leállítása terén.

A földgáz szintén drágul, és ez 
esetben is összetett okok állnak a 
háttérben. Az áremelkedéshez itt is 
hozzájárul egyrészt a keresletnö-
vekedés, ami első hallásra ellent-
mondásosnak tűnik, hiszen a nyári 
időszakban általában jóval alacso-
nyabb a fogyasztás, mint a fűtéssze-
zonban. A magyarázat meglehetősen 
bonyolult. Először is fi gyelembe kell 
venni, hogy 2019–2020-ban enyhe 
tél volt, majd március-áprilisban 
életbe léptek a járványügyi korlá-
tozások. Akkor Románia mintegy 3 
milliárd köbméter kapacitású táro-
zóiban 1,7 milliárd köbméter földgáz 
maradt, és mivel tavaly olcsó volt a 
gáz, pénztárcabarát áron fel lehetett 
tölteni a tározókat.

Az elmúlt télen viszont hosszú 
volt a fűtésszezon, a tavasz is hideg 
volt, az ország egyes részein még jú-
niusban is működtek az egyéni gáz-
kazánok, így a tározók kiürültek. A 
kereskedőknek viszont készülniük 

A drágulás láncreakciója
Mostoha kilátások: megjósolhatatlan, hol áll meg a masszív energiapiaci áremelkedés

A szakemberek szerint ágazatfüggő, hogy az energia értéke 
mennyire befolyásolja egy termék árát, de az ilyen mértékű 
energiadrágulás 5–10 százalékos általános áremelkedést 
mindenképp generálhat

▴  K É P Ü N K  I L L U S Z T R Á C I Ó .  F O T Ó :  H A Á Z  V I N C E

„ A villamosenergia-árat 
leginkább befolyásoló 
tényező a szén-dioxid-bi-
zonylatok világpiaci árá-
nak alakulása volt, ezek 
értéke pedig tavalyhoz ké-
pest megkétszereződött.




