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AZ ÁFACSÖKKENTÉS NYOMÁN VISSZAESHETNEK AZ AMÚGY MÁR CSÖKKENÉSNEK INDULT ÁRAK

Drasztikusan megdrágult a tűzifa is
Azoknak is mélyebben a 
zsebükbe kell nyúlniuk, 
akik fával fűtik ki otthonu-
kat, a földgáz és a vil-
lanyáram mellett ugyanis 
a tűzifa ára is jelentős 
mértékben megemelkedett 
tavalyhoz képest. Jó hír 
viszont, hogy a parlament 
a tűzifa áfájának csökken-
tését tervezi, ami hozzáve-
tőleg tízszázalékos árcsök-
kenést eredményezhet.

» BÍRÓ BLANKA

A zok sem néznek köny-
nyű tél elé, akik fával 
fűtenek, a földgázt vagy 

elektromos energiát használók-
hoz hasonlóan nekik is mélyeb-
ben a zsebükbe kell nyúlniuk, 
ha nem akarnak fagyoskodni 
a téli hónapokban. Egyes bu-
karesti sajtóhírek szerint or-
szágosan a tűzifa ára megkét-
szereződött tavalyhoz képest, 
és 500 lejt is elkérnek egy köb-
méterért. Azokban az erdélyi 
megyékben, amelyeket vizsgál-
tunk, a tapasztalatok szerint 
nem éppen ilyen mértékű az 
árrobbanás, viszont minden-
hol érezhető az áremelkedés. 
A lapunk által megszólaltatott 
vállalkozó szerint egy év alatt 
mintegy 50 százalékkal drágult 
a fa, a tavalyi köbméterenkénti 
200 lejről 300 lejre emelkedett 
az ár, ám az ősz beköszöntével 
mérséklődtek valamennyit az 
árak, hiszen megkezdődtek a 
kitermelések, nőtt a kínálat,  
a másik oldalon viszont csök-
kent a kereslet, mert  állnak le 
az építkezések, a háztartások 
többsége pedig már tavasszal- 
nyáron beszerezte a téli tüzelőt.

Így is olcsóbb, mint a gáz
A tűzifa drágulásának hátteré-
ben az energiaárak emelkedése 
és az erdészeti ügyintézés las-
sulása áll, nyilatkozta Constan-
tin Tobescu, a Prolemn faipari 
szövetség elnöke. A szakember 
arról számolt be, hogy tavaly 
hegyvidéken 250–300 lejbe ke-
rült a tüzelő köbmétere, idén 
pedig már elérte az 500 lejt, 
miközben a síkságon 400 lejről 
800 lejre drágult a kályhakész 
raklapozott tűzifa. A tűzifa drá-
gulása Romániában mintegy 
3,5 millió háztartást érint, eny-
nyien fűtenek fával. Szakértők 
szerint az ország déli részén egy 
szezonban elég 4–5 köbméter, 
viszont hegyvidéken, ahol zor-
dabbak a telek, 10–15 köbméter 
fát is eltüzelnek ősztől tavaszig.

Constantin Tobescu szerint 
az is hozzájárult az áremelke-
déshez, hogy a tulajdonosok 
nehezen jutnak hozzá a saját 
erejükből kivágott tűzifához. Egy 

hektár erdőből öt köbmétert le-
het kitermelni, ám első lépésben 
az erdészethez kell fordulniuk, 
hogy kibélyegezzék, majd utá-
na kiadják az engedélyt. Az er-
dészet képviselőjének négyszer 
kell kimennie az erdőbe, amíg a 
tulajdonos megkapja a jóváha-
gyást, hogy a fát hazaszállítsa, 
mutatott rá a szövetség elnöke. 
Ugyanakkor, míg a piaci ár jelen-
tősen emelkedett, az állami er-
dészet, a Romsilva mindössze 7 
lejjel növelte tavalyhoz képest az 
árait. Az elmúlt évben 176 lejért 
adta a tűzifa köbméterét, idén 
183 lejért kínálják. Viszont eh-
hez a forráshoz kevesen jutnak  
hozzá, hiszen az állami erdészet 
évente átlag kétmillió köbméter 
tűzifát dob a piacra, miközben 
az országos évi átlagfogyasztás 
meghaladja a tízmillió köbmé-
tert. A számítások szerint a tűzifa 
még ilyen körülmények között is 
olcsóbb, mint a földgáz, a nagy 
hatásfokú pellet tonnája 1200 lej, 

ami két és félszer olcsóbb, mint 
az azonos hatásfok eléréséhez 
szükséges földgázmennyiség.

Még a láncfűrész 
alkatrészei is megdrágultak
A nyár folyamán a Székelyföl-
dön is megugrottak az árak, 
miközben tavaly még 200 lejért 
lehetett venni egy köbméter 
tűzifát, idén már 300 lejbe ke-
rült, számolt be tapasztalatai-
ról lapunknak Lukács Attila, az 
ozsdolai  közbirtokosság több 
mint ezerhektáros erdőjével 
gazdálkodó cég vezetője. Hoz-
zátette viszont, hogy az elmúlt 
hetekben csökkenésnek indul-
tak az árak, s ha nem is álltak 
vissza a tavalyi szintre, min-
denképp érzékelhető a vissza-
esés. A szakember elmondása 
szerint a nyáron a nagy kereslet 
is pörgette az árakat, dübör-
gött az építkezés, vásárolták az 
épületfát, a háztartások is igye-
keztek időben beszerezni a téli 
tüzelőt. Ősszel megkezdődtek 
a vágások, viszont a kereslet 
lanyhult, hiszen lassan leáll az 
építkezés, és az emberek több-
sége már megvette télire a fát, 

annál is inkább, hogy már szep-
tember végén, október elején 
be kellett gyújtani.

Lukács Attila arra is kitért, 
a fa elsősorban azért drágul, 
mert többe kerül a kitermelés, 
még a láncfűrész alkatrészei 
is megdrágultak, de az üzem-
anyagár emelkedése is viszi 
fel a fa árát, hiszen az erdőből 
be kell szállítani. Másik fontos 
tényező a bérköltség, egyre ne-
hezebben találnak munkaerőt 
a kitermelésben, ezért a dol-
gozókat jobban meg kell fizet-
ni. A vállalkozó egyelőre nem 
számít további drágulásra, 
meglátása szerint, ha valóban 
csökkentik a tűzifa általános 
forgalmi adóját (áfa/TVA), az 
is eredményezhet legalább 
10 százalékos árcsökkenést. 
A képviselőház szakbizott-
ságai október végén rábólin-
tottak a tervezetre, miszerint 
19 százalékról 5 százalékra 
csökkentenék a tűzifa áfáját, 
a jogszabály-módosításról az 
alsóháznak döntőházként kell 
szavaznia, a legfrissebb nyi-
latkozatok szerint hamarosan 
napirendre tűzik.

Nincsenek kivételek. Drágább telük lesz idén a fával fűtőknek is
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Egyre többen élnek energiaszegénységben

Az Európai Unió lakosságának 8,2 százaléka nem engedheti meg 
magának a megfelelően fűtött lakást – derül ki az Európai Unió 
statisztikai hivatala, az Eurostat által minap közzétett, a 2020-
as évre vonatkozó adatsoraiból. Ez az arány 2018-ban még 7 
százalék volt. Mint az Agerpres által idézett adatsorokból kide-
rül, a tagállamok között jelentősek az eltérések. Tavaly Bulgária 
lakosságának 27 százaléka mondta azt, hogy a hideg időszakban 
nem engedheti meg magának a megfelelő hőmérsékletet az ottho-
nában, miközben Ausztria, Finnország, Csehország és Hollandia 
lakosságának alig a 2 százaléka állította ezt. Romániában a 

lakosság 10 százaléka nem tudja saját bevallása szerint anyagi 
okokból megfelelően kifűteni a lakását, Olaszországban 11,1, Por-
tugáliában és Görögországban 17, Cipruson 21 százaléknak jelent 
ez problémát. Romániában a fűtésgondokkal küszködő háztartá-
sok aránya különben a 2020-at megelőző években folyamatosan 
csökkent, a 2007-es 33,3 százalékról a 2018-as 9,6 százalékig.

» HÍRÖSSZEFOGLALÓ

A nyers adatok alapján 11,9 
százalékkal, a szezonálisan 

kiigazított adatok alapján 11,9 szá-
zalékkal nőtt a kiskereskedelmi 
forgalom Romániában az év első 

kilenc hónapjában 2020 azonos 
időszakához képest – közölte az 
Országos Statisztikai Intézet (INS). 
Mint az adatsorokból kiderül, 
a 11,9 százalékos növekedéshez 
elsősorban a nem élelmiszerter-
mékek eladásának 17 százalékos 

gyarapodása járult hozzá. Az 
üzemanyagok forgalma 11 szá-
zalékkal, az élelmiszerek, italok 
és dohánytermékek forgalma 6 
százalékkal nőtt az első három 
negyedévben, a múlt év azonos 
időszakához képest. Idén szep-

temberben a nyers adatok alapján 
1,8 százalékkal csökkent a kis-
kereskedelmi forgalom az előző 
hónaphoz képest. Ez elsősorban 
az üzemanyagok eladásának 7,1 
százalékos, az élelmiszerek, italok 
és dohánytermékek értékesítésé-

nek 2,1 százalékos csökkenésével 
magyarázható. A nem élelmiszer-
termékek eladása 1,3 százalékkal 
nőtt szeptemberben augusztushoz 
képest. A fenti adatok a személy-
gépkocsi- és a motorkerékpár-érté-
kesítéseket nem tartalmazzák.

Visszavetette a fogyasztást a dráguló üzemanyag




