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Hatalmas drágulást mértek
Több mint hétszáz százalékkal nőtt az alkohol és a dohány ára 17 év alatt

ISZLAI KATALIN

B eszédes adatokat hozott 
nyilvánosságra nemrég az 
Európai Unió statisztikai hi-

vatala, az Eurostat: többek között 
az árak alakulását vizsgálták 2000 
és 2017 között, az eredmények pedig 
Romániára nézve igencsak aggasz-
tóak. A felmérésben 11 termékcso-

port mentén vizsgálták az áremelke-
déseket évről évre, és mint kiderült, 
Románia tízben az élen jár.

Toronymagasan az élen

Már az Eurostat felmérésének 
elején kihangsúlyozták, hogy bár 
az infl áció összesített mértéke átla-
gosnak mondható az Unióban, ter-
mékcsoportonként igencsak eltérő 
eredmények születtek az áremelke-

dés tekintetében. Uniós szinten át-
lagosan 36,5 százalékos növekedést 
tapasztaltak, legnagyobb mértékben 
pedig az alkoholos italok és dohány-
termékek drágultak (92,1%), majd az 
oktatás (91.2%) és a lakhatással kap-
csolatos kiadások (bér, számlák) kö-
vetkeznek a sorban (57,2%). Ezekhez 
képest azonban számottevően ma-
gasabb árnövekedések fi gyelhetők 
meg Romániában, az ország a lista 
elején áll 257 százalékos növekedés-
sel, míg az ellenkező oldalon Német-
ország kapott helyet mindössze 28,6 
százalékkal. A romániai áremelke-
dések hatalmas mértékéről árul-
kodik az is, hogy a második helyen 
lévő, nem uniós tag Izlandon „csak” 
108,3 százalékos drágulást mértek. 
Romániában – az uniós helyzethez 
hasonlóan – az alkoholos italok és 
dohánytermékek ára emelkedett a 
legnagyobb mértékben, 726,5 szá-
zalékkal. A második legnagyobb 
drágulás a lakhatással kapcsolatos 
kiadások tekintetében fi gyelhető 
meg az országban, itt 536,5 száza-
lékos növekedést regisztráltak, ami 
szintén a legmagasabb növekedés 
a tagországok között. Ugyancsak 
Romániában drágult legnagyobb 
mértékben a közlekedés (338,3%-os 

növekedés), a vendéglátás (328,0%), 
az oktatás (297,3%), az élelmiszer és 
az alkoholmentes italok (185,6%), a 
ruhanemű és a cipő (144,1%), a kom-
munikáció (135%), a szabadidős és 
kulturális tevékenységek (128,9%), 
illetve a lakberendezési termékek 
(128,3%). Az egyetlen termékcso-
port, amelyben nem Romániában 
mérték a legnagyobb árnövekedést, 
az egészségügy: az EU-ban 40,8 
százalékkal nőtt az egészségügyi 
szolgáltatások ára, a legnagyobb 
drágulást Magyarországon mérték 
(156.8%), Romániában pedig 116,2 
százalékos volt a növekedés.

A hazai helyzetről

A romániai infláció alakulását 
nemrég az Országos Statisztikai 
Intézet (INS) is górcső alá vette, 
ebben a felmérésben 2017 júniusa 
és 2018 júniusa között vizsgálták 
az árak alakulását. Mint kide-
rült, az említett időszakban az 
alapvető szükségleti cikkek ára 
nőtt a leginkább az országban: 
a villanyáram ára 16,9 százalék-
kal, a földgázé 10 százalékkal, 
az üzemanyagoké 17,4 százalék-
kal, a cigarettáé 7,2 százalékkal, a 
vajé 21,2 százalékkal, a tojásé 13,5 
százalékkal, miközben a zöld-
ségkonzervek 12,9 százalékkal, a 
friss gyümölcsök 11 százalékkal, 
a tej pedig 5,4 százalékkal drá-
gult. Az INS szerint az éves szin-
tű infláció 5,4 százalékos volt, az 
Eurostat azonban a román sta-
tisztikai intézetnél alacsonyabb, 
4,7 százalékos inflációs rátát 
mért Romániában idén június-
ban, ám még ezzel az értékkel 
is immár ötödik hónapja annak, 
hogy nálunk nőttek a leggyor-
sabb ütemben az árak.

• A 21. században Romániában emelkedtek legnagyobb mértékben az árak 
az Európai Unióban: míg az ezredfordulótól tavalyig az EU-ban átlagosan 
36,5 százalékos áremelkedést regisztráltak, Romániában 257 százalékos 
volt a növekedés. A legnagyobb mértékben az alkoholos italok és dohány-
termékek ára emelkedett, az EU-ban 92,1 százalékkal, Romániában azon-
ban hatalmas mértékben, több mint 700 százalékkal.

◂   FORRÁS: EUROSTAT

Kiegészített 
költségvetés
Bár eredetileg nem szerepelt 
a kormány tegnapi ülésének 
napirendi pontjai között, 
a szociálliberális kabinet 
tegnap mégis úgy döntött, 
annak ellenére elfogadja a 
költségvetés-kiegészítést, 
hogy előző nap Klaus Johan-
nis államfő felfüggesztette a 
Legfelsőbb Védelmi tanács 
(CSAT) témában összehívott 
ülését, és új tervezetet kért a 
kormánytól. Johannis külön-
ben tegnap megbeszélésre 
hívta csütörtök délelőttre Vio-
rica Dăncilă miniszterelnököt 
a témában. Mint ismeretes, az 
elmúlt időszakban a kormány 
több tagja is azzal érvelt a 
büdzsékiigazítás mielőbbi 
elfogadása mellett, hogy a 
késlekedés negatív hatással 
lehet a gazdaság egészé-
re. Kedden, a meghiúsult 
CSAT-ülést követően Eugen 
Teodorovici pénzügyminiszter 
úgy nyilatkozott, elsősorban a 
bérek kifizetése sodródhat ve-
szélybe: a szeptemberi hónap 
fedezetlenül marad számos 
állami intézménynél. „Ugyan-
akkor költségvetés-kiigazítás 
hiányában fennakadások 
lehetnek a beruházásokban 
úgy központi, mint helyi szin-
ten” – idézte Teodorovici-ot 
az Agerpres hírügynökség. A 
pénzügyminiszter véleménye 
szerint megyei utak, utcák és 
iskolák felújítása maradhat el, 
ha késik a költségvetés kiiga-
zítása, de a sertéspestis miatt 
veszteséget szenvedett gaz-
dák kártalanítása is csúszhat 
emiatt. Teodorovici hozzátette 
azt is, veszélybe kerülhet az 
őszi mezőgazdasági munká-
latok finanszírozása, és fenna-
kadások jelentkezhetnek az 
egészségügyi ellátásban is. 
Az elmúlt napokban Lia Olguța 
Vasilescu munkaügyi minisz-
ter úgy nyilatkozott: a költ-
ségvetés-kiigazítás elmaradá-
sa miatt gondok adódhatnak 
a nyugdíjak folyósításával. 
Hasonlóképpen vélekedett So-
rina Pintea, az egészségügyi 
tárca vezetője is, aki szerint a 
kiegészítés elmaradása miatt 
az ágazat működése is „aka-
dozhat”. (Bálint Eszter)

London mindenre 
készen áll
Nagy-Britannia felkészülten 
várja majd a Brexitet, vagyis 
EU-tagságának megszűné-
sét, abban az esetben is, ha 
lesz megállapodás a kilépés 
feltételeiről az Európai Unióval 
és akkor is, ha nem – mond-
ta kedden a brit Brexit-ügyi 
miniszter. Dominic Raab 
kijelentette: London kompro-
misszumkészséget tapasztal 
az európai tárgyalópartnerek 
részéről, és éppen ezért való-
színűtlen, hogy Nagy-Britan-
nia megállapodás nélkül lesz 
kénytelen kilépni az EU-ból.




