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kell a télre, az üres tározók miatt pe-
dig megnőtt a kereslet a földgázpia-
con. Vagyis hiába kicsi a fogyasztás 
nyáron, a tározókat fel kell tölteni. Ez 
viszonylag jó ütemben történik, je-
lenleg mintegy 1,8 milliárd köbméter 
földgáz van a tározókban, olyan kö-
rülmények között, hogy a fűtéssze-
zon végén 0,4 milliárd köbméter 
maradt. Jó esetben ez a mennyiség 
eléri a 2,5 milliárdot, ami általában 
elég egy szezonra. Viszont a nyáron 
szokatlanul magas kereslet az árak 
növekedéséhez vezetett – mutatott 
rá a látszólagos ellentmondás ma-
gyarázatára az ANRE alelnöke.

A földgázárakkal 
az oroszok „játszanak”

A drágulás másik oka, hogy Románia 
nagymértékben függ az importgáz-
tól, az európai piacon pedig elszalad-
tak az árak: míg tavaly augusztusban 
3,5–4 euró volt a földgáz megawatt-
óránkénti ára, most már 46–47 euró, 
tehát a korábbi tízszerese, ami a ha-
zai árakban is lecsapódik. Az európai 
áremelkedést is befolyásolta a keres-
letnövekedés, viszont az is nagymér-
tékben hozzájárult, hogy „az oroszok 
játszanak az árakkal”.

„Összeesküvés-elméletnek tűn-
het, de az elmúlt időszakban fur-
csa döntések, balesetek történtek 
Oroszországban, melyek jelentősen 
befolyásolták a kínálati oldalt” – ma-
gyarázta Nagy-Bege Zoltán. Néhány 
héttel ezelőtt tűz ütött ki abban az 
oroszországi gázüzemben, amely el-
sősorban az európai piacot látta el, 
a baleset után számottevően lecsök-
kent a földgáz-szállítmányozás Euró-
pa felé. Azelőtt néhány héttel az orosz 
Gazprom, az egyetlen cég, amely Eu-
rópába földgázt exportálhat, megma-
gyarázhatatlan módon eldöntötte, 
hogy karbantartási munkálatokra 
van szükség a két legfontosabb föld-
gázvezetéken, ez is korlátozza az 
ellátást Európa felé. A karbantar-
tási munkálatok és a tűzeset miatt 
néhány nap alatt 35–37 euróról 47 
euróra ugrott fel a földgáz ára az eu-
rópai piacokon. A romániai piacon is 
vannak már 250 lejes megawattórás 
szerződések, miközben tavaly 25–30 
lejért is lehetett földgázt vásárolni a 
piacon – részletezte a szakember.

Meg kell tanulni együtt élni 
a változó körülményekkel

Szabó Árpád közgazdász, a nagyvá-
radi Partiumi Keresztény Egyetem 
oktatója arra mutatott rá, hogy mi-
közben nyáron jellemzően kisebb a 
fogyasztás, a szolgáltatók minden 
évben pont ebben az időszakban 
emelik meg az árakat, arra számítva, 
hogy az ügyfelek észre sem veszik. 
„Ezt már megszokhattuk volna, de 
mindenképpen etikátlan lépés” – 
tette hozzá. Nagyobb gond viszont, 
hogy az energia drágulása láncre-
akciót indít be, és minden területen 
áremelkedés várható. Minden élel-
miszer, fogyasztási cikk drágulni 
fog, hiszen mindennek az előállítá-
sához kell energia. Még ha nem is 
tesz ki nagy hányadot az árképzés-
ben, akkor is lesz mire hivatkozni, 
lesz mivel megindokolni a drágítást. 
A gyártók ilyenkor rendszerint arra 
hivatkoznak, hogy többet fogyaszta-
nak a gépek, a kereskedők pedig azt 

az indokot hozzák fel, hogy drágáb-
ban vásárolják az árut, többe kerül a 
bolt fenntartása, így minden szinten 
megemelik az árakat, fejtette ki Sza-
bó Árpád. A következő lépés pedig, 
hogy elszalad az infl áció, hígul a 
pénz.

A közgazdász szerint hosszú tá-
von nem számíthatunk javulásra 
ezen a téren, ezért meg kell tanul-
nunk együtt élni a megváltozott kö-
rülményekkel. Nagyobb hangsúlyt 
kell fektetni a takarékoskodásra, 
hiszen minden lej számít. Ott van-
nak például az energiatakarékos 
égők, amelyek drágábbak ugyan, de 
hosszú távon kisebb villanyszámlát 
eredményeznek, így megéri befek-
tetni. „Meg kell tanulni kihasználni 
a lehetőségeket, pályázni a lakások 
hőszigetelésére, napkollektorok fel-
szerelésére, részt venni a háztartási 
gépek roncsprogramjában, és kisebb 
fogyasztásúra cserélni a gépeket” – 
magyarázta Szabó Árpád. Az új, in-
novatív technológiák kiaknázását 
javasolja: például Székelyudvarhely 
környékén is van már olyan, aki sö-
rösdobozokból készített napkollek-
tort, a fémdobozokkal beborította a 
ház egyik falát, ezek felforrósodnak 
a napon, és besegítenek a vízmelegí-
tésbe.

A globális felmelegedés érezte-
ti hatásait, ezért szerinte érdemes 
olyan megoldásokon gondolkod-
ni, hogy minél kevésbé függjünk 
a külső szolgáltatóktól a villamos 
energia, a földgáz vagy a víz terén. 
Ideje kitisztítani a kutakat is, és el-
gondolkodni az újrahasznosítha-
tó energiaforrások alkalmazásán. 
„Mindezt nem lehet egyik napról a 
másikra meglépni, hiszen pénzbe 
kerül, de fel kell készülni arra, hogy 
a helyzet nem fog javulni. A kőolaj-
készletek kimerülnek, még tíz-húsz 
évünk van, hogy átálljunk. Rosszul 
esik, hogy drágul az energia, de ez is 
fi gyelmeztető jel” – szögezte le Sza-
bó Árpád.

A cégek is panaszkodnak

Miközben a döntéshozók a lakossági 
fogyasztók védelmére keresik a meg-
oldást, nem foglalkoznak a cégek-
kel, holott ezek is hasonlóképpen 
küzdenek az energiadrágulással, és 
ez láncreakciószerű áremelést in-
díthat be – erre már Albert László, a 
Harmopan Rt. pékipari vállalat ügy-
vezető igazgatója hívja fel a fi gyel-
met. Ők is egyik napról a másikra 
szembesültek azzal, hogy drasztiku-
san megemelkedett a villamos ener-
gia ára, a földgáz pedig még ennél is 
nagyobb mértékben drágult.

A vállalatok általában egy-más-
fél éves időszakra szerződik le a 
földgázt és a villamos energiát. Az 
ajánlatok a szolgáltatótól és a part-
neri kapcsolattól függően változnak, 
hiszen fi gyelembe veszik, mennyire 
hitelképes, ismert egy vállalkozás, 
mérlegelik, hogy mennyire bíznak 
a fi zetőképességében, milyen régi 
az együttműködés, és ezek alapján 
tesznek ajánlatot. A magasfeszült-
ségű és alacsony feszültségű szál-

lítási díjakat egyébként az ANRE 
szabályozza, az nem változtatható, 
kizárólag az energia alapára képez-
heti alku tárgyát.

Albert László kiadványunknak 
elmondta, tavaly 250 lejes megawatt-
óránkénti áron szerződtek, idén már-
ciusban viszont meglódultak az árak, 
és most már 520 lejre kapott aján-
latot. Erre rájönnek még a szállítási 
díjak, a zöld- és hálózati illetékek. Az 
igazgató szerint érthetetlen az ilyen 
mértékű drágulás, bár ez nem csak 
Romániát érinti, világszinten tapasz-
talható. Romániában a Hidroelectri-
ca által termelt energia a legolcsóbb, 
idén pedig nem volt szárazság, tehát 
működnek a vízerőművek, az atom-
erőmű sem állt le, egyre nagyobb 
teret hódít a fotovoltaikus termelés, 
és mégis egyre emelkednek az árak – 
panaszolta az igazgató.

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

ban például a földgáz ára inkább 
meghatározó, míg a malomiparban 
több villamos energiát használ-
nak. Még nagyobb gond, hogy nő 
az infl áció, és ahogy hígul a pénz, 
emelni kell a béreket, ami szintén a 
termékek árában mutatkozik majd 
meg. Közben a beszállítók is kényte-
lenek drágábban adni a termékeiket. 
„A háztartási fogyasztók esetében 
gondolkodnak védőcsomagokon, 
viszont aki egy évre megkötötte a 
szerződést, nem érzi meg egy évig az 
energia árának emelkedését. Így a 
fogyasztók egy része értetlenül áll a 
jelenség előtt, hogy a cégek drágíta-
ni kényszerülnek, emiatt többet kell 
fi zetniük a vízért, a tejért, a kenyé-
rért” – magyarázta Albert László.

Folyamatosan egyeztetnek 
a mentőcsomagról

A tervek, illetve a kormány ígérete 
szerint a sérülékeny fogyasztók már 
idén ősszel részesülhetnek villany- 
és gázártámogatásban. Ugyanakkor 
már hetek óta zajlanak az egyezte-
tések, és további találkozókra is sor 
kerül, hogy mások is kaphassanak 
segítséget és a lakosság ilyen körül-
mények között átvészelje a telet. Ér-
tesülések szerint a hatóságok a jogi 
besorolás lehetőségét is vizsgálják, 
hogy a sérülékeny fogyasztók mel-
lett mások is kapjanak segítséget, 
ennek mentén egy másfajta ener-
giaszámla-támogatás bevezetését 
mérlegelik.

Florin Cîțu miniszterelnök már 
két alkalommal egyeztetett ebben a 
témában az ANRE, a Transelectrica 
állami energiavállalat, az OPCOM 
villamosenergia-tőzsde, valamint a 
Versenytanács képviselőivel. A leg-
utóbbi találkozó után Virgil Popescu 
energiaügyi miniszter azt nyilatkoz-
ta, a sérülékeny fogyasztók már idén 
ősszel részesülhetnek a villany- és 
gázszámla-támogatásban, ha a par-
lament jóváhagyja szeptemberben 
a támogatás odaítéléséről rendel-
kező törvénytervezetet. A miniszter 
szerint ebben az esetben már októ-
ber-novemberben folyósítani tudják 
a támogatásokat. Az intézkedésnek 
több mint 400 ezer kedvezménye-
zettje lenne.

A háztartások 20 százaléka 
energiaszegény

A szenátus májusban első házként 
már megszavazta a kiszolgáltatott 
energiafogyasztókról szóló törvény-
tervezetet. Antal Lóránt Hargita 
megyei szenátor, az energiaügyi bi-
zottság elnöke nemrég rámutatott: a 
képviselőházzal folyamatosan egyez-
tettek, így gördülékenyen átmehet a 
tervezet a döntéshozó kamarán.

A szenátusban egyébként beke-
rült a tervezetbe számos pénzügyi és 
nem pénzügyi intézkedés, amelyek-
kel segíthetik az érintetteket. „Nem 
valódi segítség, ha az állam bepótol 
az energiaszámlákba, amikor rossz
a kályha, a kazán, az ablak. Ilyen 
esetben a támogatás kidobott pénz, 
amit folyamatosan adni kell, de a 
hatékonyságot nem növeljük. Ezért 
szeretnénk, ha az állam az ingatla-
nok hőszigetelését, alternatív tech-
nológiák telepítését is fi nanszírozná 
például a fejlesztési minisztériumon 
keresztül” – részletezte Antal Lóránt.

„ A gázárdrágulás egyik 
oka, hogy Románia nagy-
mértékben függ az im-
portgáztól, az európai 
piacon pedig elszaladtak 
az árak: míg tavaly au-
gusztusban 3,5–4 euró 
volt a földgáz megawatt-
óránkénti ára, most 
már 46–47 euró, tehát 
a korábbi tízszerese.

Közeleg a fűtésszezon. Sok fogyasztót már 
most borzongással tölt el, hogy milyen téli 
rezsiszámlákat hoz majd a drágulás
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