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• Az elektromos 
áram, a földgáz, az 
üzemanyag és a kü-
lönböző alapanyagok 
drágulása Székely-
földön is nehéz hely-
zetbe hozta a vállal-
kozókat. Az általunk 
megkérdezett élelmi-
szeripari cégek már 
kénytelenek voltak 
emelni termékeik 
árán, és a közeljövő-
ben további drágítás-
ra kényszerülhetnek.
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D rágulni fog a hús, a kenyér 
és a tej – vetítették előre az 
Adevărul országos napilap-

nak nyilatkozó termelők, akik egye-
bek közt arra panaszkodtak, hogy 
akár 700 százalékkal magasabb 
energiaszámlákat kaptak, és az 
energiaárak emelkedése miatt még 
a csomagolóanyag is megdrágult. A 
jelenség Székelyföldön is érezhető, 
ezért a nagyobb élelmiszeripari vál-
lalkozások már kénytelenek voltak 
emelni az árakon, és még nem tud-
ni, hol a drágulás vége.

További áremelés várható

Mivel az energia (villany és gáz) 
látványosan megdrágult, már el-
kezdték ennek költségeit beépíte-
ni az árakba a Petry húsüzemnél: 
Varga-Pál Petry Zsolt ügyvezető 
igazgató elmondása szerint átlago-
san egy lejes drágítást eszközöltek 
termékenként. „Ezzel azonban még 
nem vagyunk egyenlőben. Tudni 
kell, hogy a mi beszállítóink is árat 
emelnek, ennek hatása pedig csak 
most kezd érződni. Mivel drágáb-
ban kapjuk az alapanyagokat, azt 
is bele kell építsük majd a saját ára-
inkba. Ez egy láncreakció, aminek 
hatására többet fi zet a fogyasztó. 
Biztos vagyok abban, hogy további 
áremelésre lesz szükség nálunk is” 
– részletezte az ügyvezető igazga-
tó. Hozzátette: még vannak olyan 
beszállítóik, akiktől a régi árakon 
kapják az alapanyagokat, de amint 
ők emelnek az árakon, ezt nekik is 
követniük kell. Emellett hiányok 
alakulnak ki, például fűszer- és 
csomagolóanyag-hiány is várható, 
ami szintén áremelkedéshez vezet. 
Az igazgató elképzelhetőnek tartja, 
hogy pontosan karácsonykor érik el 
a csúcsértékeket az árak. 

Hasonló tapasztalatokról szá-
molt be a Benedek húsüzem vezér-

igazgatója, Kovács Zoltán is. Mint 
kiemelte, élelmiszeripari vállalko-
zásként rengeteg elektromos áramot 
használnak a sok fagyasztóláda, hű-
tőszekrény és egyéb berendezés mi-
att. „A villanyáram a mindenünk, 
anélkül semmit sem tudunk csinál-
ni. Már kellett emeljük az árakat, 
nem tudtuk szinten tartani. Mint-
egy öt-nyolc százalékos drágítást 
eszközöltünk, de ez nem fedezi a 
megemelt költségeinket. A belek ára 

nőtt, ahogy a fűszereké is, illetve 
számításba kell venni az üzemanya-
got, ami esetünkben sokat nyom a 
latban, hiszen Hargita, Kovászna, 
Maros, Brassó, Kolozs és Beszterce 
megyébe is szállítunk napi szin-
ten” – mutatott rá a vezérigazgató, 
majd hozzátette, hogy ő is úgy látja, 
további áremelésre lesz szükség. 
Ennek pontos értékét egyelőre nem 
tudta megbecsülni, de elmondá-
sa szerint csak annyit drágítanak, 
amennyire „kényszerítik őket”.

Nem tudni, hol a vége

Az energiahordozók árának növe-
kedését nevezte meg fő probléma-
ként Magyari Piroska, a Gordon 
Prod Kft . tejfeldolgozó társtulajdo-
nosa is. A villamos energia eseté-
ben számítanak egy jelentősebb 
kompenzálásra, a gáz viszont ese-
tükben már most is 270 százalékot 
emelkedett, a következő, télire 
kötött szerződésükben foglaltak 
szerint pedig már a korábbi érték 
ötszörösét fi zetik majd. „És ez még 

nem minden, mert emellett meg-
emelkedett a műanyag, a papír és 
egyéb, általunk használt termék ára 
is. Próbáltunk egy számítást végez-
ni, hogy mennyivel növekedhetnek 
az árak, és az eredmények szerint 
előreláthatóan 10–15 százalékkal 
biztosan. Már eszközöltünk is egy 
5 százalékos áremelést, de az év 
végéig ez biztosan lesz 10 százalék, 
januártól pedig még egy robbanás-
szerű drágításra lehet számítani” – 

vetített előre Magyari Piroska. Már 
drágítottunk, de nem tudjuk, hogy 
ez elégséges lesz-e – fogalmazott 
megkeresésünkre Simon Béla, a 
Lactis Kft . tejfeldolgozó igazgatója. 
Az iparágban jellemző 10–15 szá-
zalékos áremelkedés szintjén emel-
ték ők is az áraikat, mert ez Simon 
szerint elkerülhetetlen, illetve a bi-
zonytalanságot is aggasztónak ne-
vezte. „Még mindig nem állt meg az 
energiahordozók és egyebek kap-
csán jellemző áremelkedés. Ahhoz, 
hogy tervezni lehessen, tudni kelle-

ne, hogy hol állandósul az áremel-
kedés. Egyelőre nem tudni, mi lesz 
a vége, de ha nem javul a helyzet, 
sok vállalkozás bebukhat” – véle-
kedett az igazgató.

Jövőre jöhet a java

Diószegi László, a nevét viselő pék-
ség tulajdonosa arról számolt be, 
hogy másfél-két hónappal ezelőtt 
10 százalékkal megemelték a termé-

keik árát, de meglátása szerint a kö-
zeljövőben további drágításra lesz 
szükség. „Rettenetesen megy fel 
az alapanyagok, a villany, a gáz és 
minden egyéb ára, így biztos, hogy 
mi is kell még áremelést eszközöl-
jünk. Valószínűleg ebben az évben 
nem kerül erre sor, de jövőre bizto-
san igen. A liszt november 15-étől 30 
százalékot drágult, ami hihetetlen, 
ilyen drasztikus áremelkedésre az 
elmúlt húsz évben nem emlékszem. 
A pékségek már most érzik ennek a 
hatását, és sajnos meg fogják érezni 

a vásárlók is” – emelte ki Diószegi. 
Arra is kitért, hogy az új évben leg-
kevesebb 10 százalékos drágításra 
lehet számítani, mert egyebek mel-
lett a péksütemények előállításához 
szükséges olaj és cukor ára is folya-
matosan emelkedik. 

A péktermékek esetében szep-
temberben 8 százalékkal emelték 
az árakat a Harmopan Rt. pékipari 
vállalatnál, de az év végéig itt sem 
terveznek újabb drágítást – tud-

tuk meg Albert László ügyvezető 
igazgatótól. „A lisztnél viszont 
hetente emelünk, mert a búza ára 
elképesztő mértékben nő, míg az 
aratáskor 80 banitól indultunk, ma 
már 1,35-ös árról beszélünk. Ezt már 
nem nagyon lehet bírni. Emellett az 
energia- és az üzemanyagárak nö-
vekedése is rosszul érintett bennün-
ket” – sorolta Albert. Hozzátette, 
igyekeznek szinten tartani az ára-
kat, mert a fogyasztók érzékenyek a 
folyamatos drágításra, a fennmara-
dáshoz viszont ez elengedhetetlen.

Drágítások kényszerből
Áremelkedési láncreakció figyelhető meg, aminek a végén a fogyasztó áll
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Totális káosz

Mint ismert, Romániában libe-

ralizálták a villamosenergia- és 

a gázárakat, így a lakossági 

fogyasztók már nem államilag sza-

bályozott áron kapják az energiát. 

Az energiaárak liberalizációja to-

tális kudarcnak látszik: nem elég, 

hogy a versenyhelyzet nem hozott 

árcsökkenést, hanem soha nem 

látott mértékű drágulás követke-

zett be a földgáz és az elektromos 

energia fogyasztói áraiban. 

„ „Ahhoz, hogy tervezni 

lehessen, tudni kelle-

ne, hogy hol állandósul 

az áremelkedés. Egye-

lőre nem tudni, mi lesz 

a vége, de ha nem ja-

vul a helyzet, sok vál-

lalkozás bebukhat”

Mire lesz elég? Szinte 

mindennek emelkedik az ára, 

amit végső soron a vásárló 

pénztárcája érez meg
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