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Újra drágultak
az elmúlt héten viszonylag jelen-
tős mértékben ismét megdrágul-
tak az üzemanyagok, a benzin li-
tere országos átlagban 6 banival, 
a gázolajé pedig 12 banival. Ez 
az újabb áremelés komoly elé-
gedetlenséget váltott ki, a Ro-
mániai Közúti Szállítók Országos 
Szövetsége (UNTRR) például be-
jelentette, hogy tiltakozó akció 
keretében általános sztrájkra ké-
szülődnek. Az utóbbi két évben 
egyébként mintegy 85 százalék-
kal drágult az üzemanyag.
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R omániában az utóbbi két 
esztendőben az üzem
anyag ára mintegy 85 

százalékkal nőtt. Ez bizonyos ér
telemben nem is helyi jelenség, 
mert Európaszerte ingadoznak 
az üzemanyagárak, többnyire nö
vekednek. Az általános tenden
cián belül azonban sajátos, hogy 
Romániában amikor a kőolaj vi
lágpiaci ára megemelkedik, a ha
zai üzemanyagforgalmazók arra 
igen gyorsan és érzékenyen reagál
nak, mintegy túllicitálva a dolgo
kat, de amikor a kőolaj világpiaci 
ára aláesik, akkor a reakció vagy 
nagyon enyhe vagy éppenséggel 
elmarad. Ilyen körülmények kö
zött nemigen lehet párhuzamot 
vonni a kőolaj világpiaci árának 
alakulása és a hazai üzemanyagpi
ac árainak alakulása között, mint 
ahogy az is nehezen bogozható ki, 
hogy miként képződik a kiskeres
kedelmi ár, melyek annak mozga
tórugói az egyik vagy a másik pil
lanatban. 

A kőolaj árától elszakadva?
A fentiek érzékeltetésére pró

bálunk ismertetni néhány szám
adatot. Április 18án a kőolaj hor
dónkénti világpiaci ára 108,73 dol
lár volt, ami az akkori árfolyamon 
számolva 75,88 eurónak felelt 
meg. Ezt követően folyamatosan 
csökkent, s október 3án 76,39 
dollár volt, illetve 57,2 euró, ami 
százalékarányban kifejezve 30, 
illetve 25 százalékos csökkenést 
jelent. Nos, ehhez a csökkenéshez 
képest október 3án a hazai piacon 
a benzin ára alig 3 százalékkal volt 
olcsóbb, mint április 18án, a gáz
olajé pedig 4 százalékkal. Ugyan
ezen időpontok között Csehor

szágban a benzin ára 4 százalékkal 
csökkent, Magyarországon 6 szá
zalékkal, Lengyelországban 8 szá
zalékkal, Németországban pedig 
9 százalékkal. Igaz, növekedett 
Olaszországban és Angliában. 
A gázolajé Spanyolországban 3 
százalékkal csökkent, akárcsak 
Csehországban, Magyarországon 
4 százalékkal, Lengyelországban 
pedig 6 százalékkal. 

Furcsa árpolitika
Végezzünk egy másik számí

tást: próbáljuk meg kifejezni a 
kőolaj világpiaci árát lejben. A 
legkisebb értéket e tekintetben 
augusztus 8án jegyezhettük (az 
aznapi árfolyamon számolva), ne
vezetesen hordónként 234,1 lej. 
Akkor a benzin és a gázolaj hazai 
átlagára literenként 5,4 lej volt. 
Október 18án a hordónkénti 
kőolajár lejbe átszámítva 273,2 
lej volt, s aznap a benzin orszá
gos átlagára 5,6 lej volt. Ezekből a 
számadatokból az derül ki, amire 
már utaltunk, nevezetesen: nincs 
korreláció a világpiaci kőolajár és 
a hazai üzemanyagok árai alaku
lása között. A hazai árak ha köve
tik is az előbbit, csak megkésve és 
aránytalan módon. 

Más: január 3. és április 18. 
között a kőolaj hordónkénti vi
lágpiaci ára 14 százalékkal drá
gult, euróban kifejezve ez 6,4 
százalékot jelent. Ugyanebben 
az időszakban a hazai gázolaj ára 
euróban kifejezve 13 százalékkal 
drágult, a benziné pedig 8 száza

lékkal. Tehát jóval nagyobb arány
ban, mint a kőolaj világpiaci áráé. 
Azért tartottuk szükségesnek és 
érdekesnek euróban is elvégezni 
a számításokat, mert a lej/euró 
árfolyam alakulásának is megvan 
a maga szerepe a kiskereskedelmi 
üzemanyagárak képzésében. Egy
szóval furcsa ez a logika: 14 szá
zalékkal nő a kőolaj világpiaci ára, 
a hazai benzinár 8 százalékkal, a 
gázolajé pedig 13 százalékkal; 25 
százalékkal emelkedik a kőolaj vi
lágpiaci ára, de a benzin hazai kis
kereskedelmi ára legfeljebb csak 4 
százalékkal. 

Gyanúsan hasonlók az árak
a különböző forgalmazóknál
Egy másik hazai „sajátosság”, 

hogy a romániai üzemanyagfor
galmazók árai igen szoros kapcso
latban vannak, azaz az azok közti 
eltérés szinte észrevehetetlen. Má
sutt ez nem így van, Magyarorszá
gon például a szórásmező akár 6–8 
százalékos is lehet. Közvetve idetar
tozik az is, hogy az utóbbi hónapok 
során a nagy üzemanyagforgalma
zó cégek nem hozzák előzetesen 
nyilvánosságra az ármódosítást, az 
úgynevezett referenciaárakról csak 
utólag lehet tudomást szerezni. 
Ami pedig a töltőállomásokat ille
ti, azok esetében lehetséges némi 
eltérés, ugyanis erre az anyacégek 
rendszerint lehetőséget adnak. 
Így például az elmúlt napokban 
a 95 oktános benzin a legolcsóbb 
egy bukaresti benzinkútnál volt, 
5,39 lej/liter, a magasabb oktán

Tankolás. Az árpolitika érthetetlen, a számlát azonban fizetni kell fotó: csíki zsolt

> Szakmunkások és mesterek kép-
zését tervezik. Szakmunkásképzés el
indításának lehetőségeiről egyeztetett 
Gyergyóditróban Böjte Csaba OFM, 
a Dévai Szent Ferenc Alapítvány el
nöke, Borboly Csaba, Hargita Megye 
Tanácsának elnöke, Tánczos Barna vi
dékfejlesztési és mezőgazdasági állam
titkár, a helyi polgármester és iskola
igazgató, valamint a megyei tanács 
szakemberei. Böjte Csaba elmondta, 
a román iskolarendszer hiányosságait 
szeretnék kitölteni ezzel a kezdemé
nyezéssel, hiszen jelenleg azoknak a  
tanulóknak, akik inkább mesterséget 

szeretnének elsajátítani, nagyon kevés 
lehetőségük van. Pedig jó mesterem
berekre nagyon nagy szükség van, el 
kell készíteni a székely termékeket, 
házakat kell építeni, használati cikke
ket készíteni, és ez becsületes megél
hetési lehetőséget biztosít mindenki 
számára, aki szívvellélekkel végzi a 
munkáját. 

Borboly Csaba elmondta, fontos, 
hogy megtalálják azokat a lehetősége
ket, amelyekkel hatékonyan ki lehetne 
tölteni ezt az űrt a közoktatásban, és 
legfőképpen olyan képzési rendszert 
alakítsanak ki, amely valós tudással 

rendelkező, önálló munkavégzésre 
alkalmas munkatársakat ad majd Szé
kelyföldnek. 

A tanácselnök szerint a már meglé
vő rendszerre kell ráépíteni a képzést, 
a megyei tanácshoz tartozó Hargita 
Megyei Művészeti Népiskola már fog
lalkozik mesteremberek képzésével, 
annak tevékenységét bővíteni lehetne 
újabb területekkel, illetve különböző 
helyszíneken lehetne kirendeltséget 
nyitani. 

Az iskola igazgatója elmondta, sok 
szakemberrel, mesteremberrel felvet
ték már a kapcsolatot, és az az általános 

tapasztalat, hogy nehéz olyan munka
társat találni, aki érti a dolgát, ismeri a 
szakma csínjátbínját, éppen ezért nagy 
az igény a jó szakemberek képzésére. 

A megbeszélésen elhangzott, hogy 
kidolgozás alatt van az RMDSZ által 
előterjesztett új tanügyi törvény me
todológiája, így még lehetőség van 
kiegészítések, javaslatok megtételére. 
Éppen ezért Hargita Megye Tanácsá
nak szakemberei olyan javaslatokat 
fognak kidolgozni és továbbítani a 
minisztériumnak, amelyek lehetővé 
teszik a szakmunkásképzés iránti igény 
kielégítését.hí
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Nem született döntés
Semmilyen döntést nem jelentettek be az euróövezeti 
országok állam- és kormányfőinek vasárnap esti talál-
kozóját követően az európai uniós intézmények veze-
tői, de azt ígérték, hogy a szerda esti újabb csúcsérte-
kezleten véglegesítik azt az átfogó stratégiát, amelytől 
a zónát sújtó adósságválság leküzdését remélik.

MTI

Az elnöklő Herman Van Rompuy közlése szerint a 17 
euróövezeti ország vezetőjének néhány órás brüsszeli 
megbeszélésén – amely a teljes EU csúcstalálkozóját 

követte közvetlenül – valamennyi vitatott témában, így a sú
lyos görög pénzügyi helyzet tartós rendezésében, a bankok 
feltőkésítésében, az euró stabilitását segítő mechanizmus to
vábbfejlesztésében, valamint a gazdasági fegyelem és együtt
működés javításában további előrelépést értek el, de a követke
ző három napban még számos részletet ki kell dolgozni. Han
goztatta: azért nem döntöttek semmiről véglegesen, mert a 
tárgyalt témák összefüggnek, azokról egyetlen közös döntéssel 
kell határozni. José Manuel Durao Barroso, az Európai Bizott
ság elnöke 72 óra türelmet kért a határozatok bejelentésére. A 
csúcstalálkozó kétlépcsős megrendezésének az is fontos oka, 
hogy Németországban a törvényhozás beszámolóra kötelezte 
a kormányt a német adófizetők pénzét is érintő uniós dön
tésekről, még azok véglegesítése előtt. A vasárnap külön nyi
latkozó Christine Lagarde, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) 
vezérigazgatója szintén úgy értékelte, hogy komoly haladást 
tettek az euróövezeti adósságválság megoldása felé. Részle
teket azonban ő sem közölt, zárónyilatkozatot nem adtak ki. 
Van Rompuy a pénteken kezdődött háromnapos maratoni 
EUtalálkozósorozatot is lezáró sajtótájékoztatón megerősí
tette, hogy a 27 ország állam és kormányfőit tömörítő Euró
pai Tanács „néhány tagjának” még szerdáig meg kell győznie 
kollégáit arról, hogy országa teljes egészében végrehajtja a 
korábban kilátásba helyezett intézkedéseket. Jóllehet neveket 
nem említett, szavaiból kiderült, hogy Olaszország ezen tagál
lamok között található, Belgium viszont nem.

Görögországgal kapcsolatban Van Rompuy azt mond
ta, a csúcstalálkozón üdvözölték azt a miniszteri döntést, 
amellyel felszabadították a következő, 8 milliárd eurós 
nemzetközi hitelrészletet. Jelezte, hogy egy új programon, 
olyan megoldáson dolgoznak, amely a magánbankok na
gyobb mértékű bevonásával növeli a gazdaság fenntartha
tóságát a déleurópai országban. Jeórjiosz Papandreu görög 
kormányfő annyit elárult a készülő tervekből, hogy azok 
könnyítik az ország adósságterheit, így várhatóan enyhülni 
fog az Athénra nehezedő pénzügyi nyomás.

Herman Van Rompuy a válság tovaterjedése elleni ha
tásos tűzfalként írta le azokat az elképzeléseket, amelyek 
az euróövezeti pénzügy stabilitási mechanizmus (EFSF) 
„forrásainak maximalizálását” célozzák. Elmondta: cél 
ugyanakkor az is, hogy az EFSFet „támogató garanciákat 
ne terjesszék ki”. E területen még több opciót vizsgálnak, és 
ezekből nem zárták ki teljesen az Európai Központi Bank 
szerepét sem – adta értésre.

Uniós források beszámolója szerint a két kiemelt le
hetőség az adósságproblémával küzdő országok segítése 
egyfajta biztosítási rendszerrel, illetve egy olyan speciális 
alappá alakítás, amelybe Unión kívüli szereplők is fektet
hetnek. Az EU elsősorban az IMFre számít ez utóbbinál, 
de nem egységes fogadtatásra talált a tagállamok körében 
az a lehetőség, hogy például Kína is bekerülhet a finanszí
rozók közé. Van Rompuy vasárnap azt jelezte, hogy a két 
említett modell egyszerre is megvalósítható.


