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REKLÁM

Az extra jövedéki adó pörgette fel a pénzhígulás ütemét

Megugrott az infláció
Két százalékot meg-

haladó ütemben drá-

gultak szeptemberben 

az üzemanyagok – a 

szakemberek az extra 

jövedéki adót okolják, 

ami közben a szenátu-

son is átment.

Már a szeptemberi inflá-
ciós rátán meglátszott, 
hogy a Tudose-kormány 

emelte az üzemanyagok jövedéki 
adóját: a pénzhígulás éves szintű 
üteme 1,8 százalék volt az előző 
havi 1,1 százalékhoz képest, ha-
vi szinten pedig 0,5 százalékon 
állt – derül ki az Országos Sta-
tisztikai Intézet (INS) által teg-
nap nyilvánosságra hozott adat-
sorokból. Legutóbb 2013 novem-
berében volt magasabb, 1,83 szá-
zalék az infláció.

Drágulási hullám

Az idei év kilencedik hónap-
jában augusztushoz mérten 
2,19 százalékkal drágultak az 
üzemanyagok, miután a nyol-
cadik hónapban is 0,65 szá-
zalékos áremelkedést mértek 
júliushoz képest. Az üzemanya-
gok különben 8,2 százalékot je-
lentenek a lakossági fogyasztói 
kosárban, ami alapján kiszá-
mítják az inflációt – az öt leg-
nagyobb aránnyal rendelkező 
elem között van.

Szeptemberben az előző hó-
naphoz képest jelentős mérték-
ben drágultak még a zöldségkon-
zervek (5,1 százalék), a tojás (4,1 
százalék), a vaj (2,06 százalék) és 
a bab (1,1 százalék).

A tavalyi kilencedik hónaphoz 
képest 2,74 százalékkal nőtt az 
élelmiszerek ára, 1,89 százalék-
kal kerülnek többe a nem élel-
miszerek, ugyanakkor a szolgál-
tatások 0,16 százalékkal olcsób-
bak lettek. Amint arról korábban 

írtunk, a Román Nemzeti Bank 
(BNR) augusztus elején emelte az 
idei és a jövő évi inflációs előre-
jelzését. Az új becslés szerint az 
év végén 1,9 százalékos fogyasz-
tói árnövekedéssel számolnak, 
jövőre 3,2 százalékos inflációra 
számítanak.

 Mint ismeretes, augusztus 
30-ai ülésén a kormány elfoga-
dott egy rendeletet, ami módosít-
ja az adótörvénykönyvet, és két 
ütemben, szeptember 15-étől, il-
letve október elsejétől literenként 
16 banival emeli az üzemanya-
gok jövedéki adóját. A töltőállomá-
sokon már a bejelentés nyomán 
drágulásnak indult mind a ben-
zin, mind a gázolaj, a literenkén-
ti ár pedig meghaladta az 5 lejt.

A közúti fuvarozók szakmai 
szervezetei első perctől tiltako-
zó megmozdulásokkal és kül-
földi tankolással fenyegetőztek, 
amennyiben nem kapják vissza 
a jövedéki adó értékét, november 
3-ára meg is hirdettek egy na-
gyobb szabású tüntetést.

A szenátuson mégis átment

Ennek ellenére kedden a sze-
nátus elutasította a pénzügyi-

költségvetési bizottság módosí-
tó indítványát, ami eltörölte vol-
na az üzemanyagok extra jöve-
déki adóját. 58 honatya szavaz-
ta meg, hogy a jogszabály a kor-
mány által beterjesztett formá-
ban menjen át a felsőházon, hat 
tartózkodást és 29 ellenszava-
zatot jegyeztek. Tánczos Bar-
na szenátor, az RMDSZ pénz-
ügyi és mezőgazdasági szak-
politikusának közlése szerint 
a szövetség honatyái nem tá-
mogatták az adóemelést. „Ál-
láspontunk szerint rossz dön-
tés a benzin és a gázolaj jöve-
déki adójának növelése, hiszen 
ez az üzemanyagárak jelentős 
megugrását eredményezi, sőt 
ez már be is következett, az ext-
ra adó kivetésének bejelentése 
óta a gázolaj és a benzin litere 
is 1 lejig terjedő összeggel drá-
gult. Az áremelés negatív hatá-
sa tovább gyűrűzik a mezőgaz-
daságba, máris általános árnö-
vekedéshez vezetett” – nyilat-
kozta Tánczos a jogszabályról 
szóló szavazást követően.

A jogszabály esetében a kép-
viselőház hozza a végső döntést.

 
BÁLINT ESZTER

Adóemelés után drágulás. 5 lej felett az üzemanyagárak

Szárnyal a romániai légi közlekedés

Rekordot döntött a légi utasforgalom tavaly az Európai Unió-
ban, az utasok száma mintegy 6 százalékkal bővült az előző év-
hez képest és megközelítette az egymilliárdot. A legnagyobb bő-
vülés Romániában és Bulgáriában volt – közölte tegnap az uni-
ós statisztikai hivatal (Eurostat). Az utasok száma tavaly 972,7 
millió volt az EU-ban, 54,4 millióval több, mint 2015-ben és 219,2 
millióval több, mint a pénzügyi válság 2009-es mélypontján, 
amely óta folyamatos a növekedés. A legnagyobb mértékben, 
22,5 százalékkal Bulgáriában nőtt az utasszám, megelőzve Ro-
mániát (+20,5 százalék), Ciprust (+18,1 százalék) és Magyaror-
szágot (+14,1 százalék). Visszaesést Belgiumban (-2,7 százalék) 
és Szlovéniában (-2,2 százalék) jegyeztek fel.  A legtöbb utast az 
Egyesült Királyságban regisztrálták (249 millió), utána Német-
ország (201 millió), Spanyolország (194 millió), Franciaország 
(145 millió), majd Olaszország (135 millió) következik.  Az utasok 
száma alapján Európa legforgalmasabb repülőtere változatla-
nul London/Heathrow, majd Párizs Charles de Gaulle repülőtere 
és Amszterdam következik. Amszterdam ezzel letaszította a har-
madik helyről Frankfurtot.

Tovább nőtt a kőolaj ára

Már harmadik napja tartott tegnap a kőolaj drágulása, ami an-
nak a jele, hogy az olajtermelők év elején bevezetett kínálat-
vi sszafogása kezdi éreztetni hatását, a piacról fokozatosan tűnik 
el az olajfelesleg. Röviddel 9 óra előtt az északi-tengeri Brent 
olajfajta hordónkénti ára 10 cent (0,18 százalék) emelkedés-
sel 56,71 dolláron állt. Ugyanekkor a nyugati féltekén irányadó 
WTI amerikai olajfajta 17 centtel (0,33 százalékkal) 51,09 dol-
lárra drágult. Mindkét olajfajta ára két százalékkal emelkedett 
kedden, részben Szaúd-Arábiának arra a bejelentésére, hogy a 
keresletnél jóval kevesebb kőolajat exportál novemberben. Az 
idén januártól Szaúd-Arábia vezetésével az OPEC 14 tagja és tíz 
kartellen kívüli olajtermelő ország kitermelésének  napi 1,8 mil-
lió hordós csökkentésében állapodott meg azért, hogy az olaj 
ára emelkedjen. Szakértők szerint az önkéntes termeléskorlá-
tozás kordában tartotta az árakat, és hozzájárult a piacot ter-
helő globális készletek csökkentéséhez. Az év elején a fejlett 
országokban felhalmozott nyersolajkészlet 338 millió hordóval 
haladta meg az ötéves átlagot, a többlet augusztusra 170 millió 
hordóra csökkent.




