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H I R D E T É S

TÖBB MINT 24 SZÁZALÉKKAL EMELKEDETT AZ ÁRAM ÁRA TAVALYHOZ KÉPEST, CÎŢU NEM TÁMOGATJA AZ ÁRBEFAGYASZTÁST

Felfele húzza az infl ációt az energiadrágulás
A villamos energia produ-
kálta a legszámottevőbb, 
24,65 százalékos drágulást 
augusztusban az előző év 
azonos időszakához viszo-
nyítva a statisztikai hivatal 
szerint. Ennek ellenére Flo-
rin Cîţu kormányfő szerint 
nem opció az energiaárak 
befagyasztása.

 » R. SZ.

A júliusi 5 százalékról 5,3 szá-
zalékra nőtt az éves infl á-
ció augusztusban – derül 

ki az Országos Statisztikai Intézet 
(INS) által nyilvánosságra hozott 
adatsorokból. A nem élelmiszer 
jellegű termékek 7,92 százalékkal, 
az élelmiszerek 2,7 százalékkal, a 
szolgáltatások pedig 2,97 száza-
lékkal drágultak. Az év elejéhez 
(múlt év decemberéhez) viszo-
nyított infl áció 4,7 százalékos, a 
múlt év augusztusához viszonyí-
tott ráta pedig 5,3. A fogyasztói 
árak az elmúlt egy évben (2020. 
szeptember – 2021. augusztus) 
átlagban 3,3 százalékkal nőttek az 
előző egy évhez (2019. szeptember 
– 2020.0 augusztus) viszonyítva. 
Nem meglepetés, hogy az előző év 

azonos időszakához viszonyítva a 
legnagyobb drágulást a villamos 
energia mutatja, amelynek ára 
24,65 százalékkal nőtt. Az ener-
giaárakat – villanyáram, földgáz 
és távhő – együtt vizsgálva 21,51 
százalékos áremelkedésről beszél-
hetünk. Termékekre és szolgálta-
tásokra bontva éves szinten a vil-
lamos energia után a legnagyobb 
mértékben az étolaj (21,27 száza-
lék), a földgáz (20,55 százalék), az 
üzemanyag (14,11%), a halételek 
(6,15%), a cigaretta (5,3%), a mar-
garin (5,06%), a kenyér (4,59%), 
illetve a kukoricadara (4,9%) ára 
növekedett. Tavaly augusztushoz 

képest a burgonya (31%), a légi 
közlekedés (23%), a zöldség- és 
gyümölcskonzervek (4,4%), va-
lamint a friss zöldségek és gyü-
mölcsök ára (2,5%) csökkent. A 
Román Nemzeti Bank (BNR) idén 
immár harmadszor módosította 
felfelé az infl ációs várakozását, 
így az idei év végére 5,6 százalé-
kos fogyasztói árindexre számít. A 
jegybank a jövő évi infl ációs előre-
jelzését is emelte, így a korábban 
jelzett 3,0 százalék helyett 2022 
végére 3,4 százalékos fogyasztói-
ár-emelkedést valószínűsít.

Az energiaárak drasztikus 
emelkedése ellenére Florin Cîţu 

miniszterelnök nem támogatja 
ezek befagyasztását. A kormány-
fő a hétvégén az ellenzéki Szociál-
demokrata Párt (PSD) javaslatára 
reagálva elmondta, a kormány 
intézkedni fog annak érdekében, 
hogy a villanyáram és a földgáz 
drágulása ne érintse jelentős 
mértékben a lakosságot, ám az 
Európai Unió rendelkezései miatt 
nem tartja lehetségesnek az ener-
giaárak befagyasztását. „Az árak 
befagyasztása bonyolultabb kér-
dés. Liberális gazdaságunk van, 
nem hinném, hogy az EU tagja-
ként ezt megtehetjük. Minden 
lehetséges megoldást fontolóra 
veszünk annak érdekében, hogy 

a lakosság ezen a télen ne szen-
vedjen a magas számlák miatt” – 
idézte Cîţu nyilatkozatát az Ager-
pres. Korábban Kelemen Hunor 
RMDSZ-elnök is az energiaárak 
jövő tavaszig tartó befagyasztását 
szorgalmazta. A Cîţu-kabinetben 
miniszterelnök-helyettesi tiszt-
séget betöltő politikus szerint a 
koalíciós válságtól függetlenül a 
kormánynak a polgárok minden-
napi gondjaival kell foglalkoznia, 
és legfontosabb feladata a téli 
időszakra történő felkészülés. 
Kifejtette: gyors megoldást kell 
találni az energiaárak „megma-
gyarázhatatlanul gyors, brutális” 
emelkedésének ellensúlyozására.

Rázós. A villamos energia 24,65 százalékkal emelkedett

KÉ
PÜ

NK
 

IL
LU

SZ
TR

ÁC
IÓ

. F
O

TÓ
: B

AR
AB

ÁS
 Á

KO
S

Parlamenti vizsgálóbizottság alakult

Az energiaárak növekedésének okait vizsgáló bizottságot hozott létre 
a bukaresti parlament, a testület arra hivatott, hogy megállapítsa, 
milyen tényezők vezettek a villamos energia és a gáz meredek drágulá-
sához. Az energiaárak alakulása azt követően lett országos téma, hogy 
a villamos energia júliusban 25 százalékkal került többe, mint tavaly 
a hetedik hónapban, a gázért pedig 20 százalékkal fi zet többet a la-
kosság. Az energiaárak azt követően növekedtek látványosan, hogy a 
hatóságok tavaly júliustól liberalizálták a földgáz árát, januártól pedig 
a villamos energia árát a lakossági fogyasztóknak. Miközben elemzők 
ősszel az energia további drágulására számítanak, a hatóságok szerint 
az árnövekedésnek nemcsak belföldi okai vannak, hanem az egész 
világon nőttek az energiaárak a koronavírus-járvány utáni gazdasági 
helyreállás következtében megugrott kereslet miatt.




