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Beszédes adatokat hozott nyil-
vánosságra nemrég az Euró-
pai Unió statisztikai hivata-

la, az Eurostat: többek között az 

árak alakulását vizsgálták 2000 
és 2017 között, az eredmények pe-
dig Romániára nézve igencsak 
aggasztóak. A felmérésben 11 ter-

mékcsoport mentén vizsgálták az 
áremelkedéseket évről évre, és 
mint kiderült, Románia tízben az 
élen jár.

Toronymagasan az élen

Már az Eurostat felmérésének elején 
kihangsúlyozták, hogy bár az inflá-
ció összesített mértéke átlagosnak 
mondható az Unióban, termékcso-
portonként igencsak eltérő eredmé-
nyek születtek az áremelkedés te-
kintetében. Uniós szinten átlagosan 
36,5 százalékos növekedést tapasz-
taltak, legnagyobb mértékben pedig 
az alkoholos italok és dohánytermé-
kek drágultak (92,1 százalék), majd 
az oktatás (91,2 százalék) és a lak-
hatással kapcsolatos kiadások (bér, 
számlák) következnek a sorban (57,2 
százalék). Ezekhez képest azonban 
számottevően magasabb árnöveke-
dések figyelhetők meg Romániában, 
az ország a lista elején áll 257 száza-
lékos növekedéssel, míg az ellenke-
ző oldalon Németország kapott he-
lyet mindössze 28,6 százalékkal. A 
romániai áremelkedések hatalmas 
mértékéről árulkodik az is, hogy a 
második helyen lévő, nem uniós tag 
Izlandon „csak” 108,3 százalékos 
drágulást mértek. Romániában – az 
uniós helyzethez hasonlóan – az al-
koholos italok és dohánytermékek 
ára emelkedett a legnagyobb mér-
tékben, 726,5 százalékkal. A máso-
dik legnagyobb drágulás a lakhatás-
sal kapcsolatos kiadások tekinte-
tében figyelhető meg az országban, 
itt 536,5 százalékos növekedést re-
gisztráltak, ami szintén a legmaga-
sabb növekedés a tagországok kö-
zött. Ugyancsak Romániában drá-
gult legnagyobb mértékben a köz-
lekedés (338,3 százalékos növeke-
dés), a vendéglátás (328,0 százalék), 
az oktatás (297,3 százalék), az élel-
miszer- és az alkoholmentes italok 
(185,6 százalék), a ruhanemű és a ci-
pő (144,1 százalék), a kommuniká-

ció (135 százalék), a szabadidős és 
kulturális tevékenységek (128,9 szá-
zalék), illetve a lakberendezési ter-
mékek (128,3 százalék). Az egyet-
len termékcsoport, amelyben nem 
Romániában mérték a legnagyobb 
árnövekedést, az egészségügy: az 
EU-ban 40,8 százalékkal nőtt az 
egészségügyi szolgáltatások ára, a 
legnagyobb drágulást Magyarorszá-
gon mérték (156,8 százalék), Romá-
niában pedig 116,2 százalékos volt a 
növekedés üteme.

Az elmúlt egy évben is 
drágulást mértek

Amint arról korábban írtunk, a ro-
mániai infláció alakulását nem-
rég az Országos Statisztikai Intézet 
(INS) is górcső alá vette, ebben a fel-
mérésben 2017 júniusa és 2018 júni-
usa között vizsgálták az árak ala-
kulását. Mint kiderült, az említett 
időszakban az alapvető szükségle-
ti cikkek ára nőtt a leginkább az or-
szágban: a villanyáram ára 16,9 szá-
zalékkal, a földgázé 10 százalékkal, 
az üzemanyagoké 17,4 százalékkal, 
a cigarettáé 7,2 százalékkal, a vajé 
21,2 százalékkal, a tojásé 13,5 szá-
zalékkal nőtt, miközben a zöldség-
konzervek 12,9 százalékkal, a friss 
gyümölcsök 11 százalékkal, a tej pe-
dig 5,4 százalékkal drágult. A sta-
tisztikai intézet szerint az éves szin-
tű infláció 5,4 százalékos volt, az 
Eurostat azonban a román statiszti-
kai intézetnél alacsonyabb, 4,7 szá-
zalékos inflációs rátát mért Romá-
niában idén júniusban, ám még ez-
zel az értékkel is immár ötödik hó-
napja annak, hogy nálunk nőttek a 
leggyorsabb ütemben az árak.

ISZLAI KATALIN

A 21. században Romániában emelkedtek legnagyobb mértékben az árak az Európai 

Unióban: míg az ezredfordulótól tavalyig az EU-ban átlagosan 36,5 százalékos áremel-

kedést regisztráltak, Romániában 257 százalékos volt a drágulás üteme. A legnagyobb 

mértékben az alkoholos italok és dohánytermékek ára emelkedett az EU-ban 92,1 szá-

zalékkal, Romániában azonban hatalmas mértékben, több mint 700 százalékkal.
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22-es szám, bent az udvarban.
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hétfő-péntek:
10–18 óráig

szombat:
10–13 óráig.

Átlendítenék a cégeket 
a nehézségeken
Európában a start-up vállalkozá-
sok 96 százaléka egy év után el-
tűnik, mert előre nem látható aka-
dályokkal szembesülnek a tulajdo-
nosok – hangzott el az ASIMCOV 
háromszéki vállalkozói szövetség 
tegnapi projektindító rendezvé-
nyén. A kis- és közepes vállalkozók 
szövetsége az Accelerator projekt-
jük második kiadásával éppen eze-
ken a kezdeti a nehézségeken pró-
bálja átlendíteni a vállalkozókat. 
Vajda Lajos, a szövetség ügyveze-
tője kifejtette, a két hónapos, in-
tenzív felkészítő program során a 
vállalkozók vagy cégalapításra ké-
szülők megtanulhatják,  miként 
kell a start-upot üzletként kezelni, 
milyen finanszírozási forrásokat 
érhetnek el, és prezentációs tech-
nikákat sajátíthatnak el. A prog-
ram második kiadása során olyan 
fiatalokat azonosítottak, akik ered-
ményesek lehetnek, őket becsa-
tolják a klaszterekbe. Mátyus Eni-
kő, az InnoHub közösségi tér ve-
zetője rámutatott, nem elég egy jó 
ötlet ahhoz, hogy sikerre lehessen 
vinni egy vállalkozást, a fenntart-
ható fejlesztésben segít a prog-
ramjuk. Jelenleg számos forrásból 
lehet pénzügyi támogatást lehívni, 
ám az is fontos, hogy ezt a pénzt, 
hogyan kell törvényesen úgy elköl-
teni, hogy az valóban hasznos le-
gyen a cég fejlődésében. 

BÍRÓ BLANKA

Több mint 700 százalékkal nőtt az alkohol és a dohány ára tizenhét év alatt, egyre többe kerül a lakhatás is

Romániában mérték a legnagyobb drágulást

Meredek áremelkedés. 2000 és 2017 között  11 termékcsoportból tízben Romániában jegyezték a legnagyobb drágulást
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