
Gazdaság 2019. január 15.
kedd 7

H I R D E T É S

 » Az infláció 
amúgy főként a 
nem élelmiszer 
jellegű árufé-
leségek  miatt 
nőtt, amelyek 
3,75 százalékkal 
kerültek többe.

A VÁRAKOZÁSOKNAK MEGFELELŐEN ALAKULT TAVALY AZ INFLÁCIÓ

Drágább lett az élet

A burgonya, a földgáz, a 
postai szolgáltatások és a légi 
közlekedés drágult a legna-
gyobb mértékben a tavaly – az 
infl áció megközelítette a 3,3 
százalékot.

 
 » BÁLINT ESZTER

Tavaly decemberben 3,27 száza-
lék volt az infl áció, a földgáz és 
zöldségek drágultak a legin-

kább, előbbi ára 16,61 százalékkal, 
utóbbié 21,5 százalékkal emelke-
dett. A burgonya 39,64 százalékkal 
drágult – derül ki az Országos Sta-
tisztikai Intézet (INS) által tegnap 
nyilvánosságra hozott adatsorok-
ból. Az infl áció amúgy főként a nem 
élelmiszer jellegű áruféleségek  mi-
att nőtt, amelyek 3,75 százalékkal 
kerültek többe, az élelmiszerek 
fogyasztói ára 3,10 százalékkal, a 
szolgáltatásoké 2,44 százalékkal 
emelkedett.

A friss statisztika szerint 2018-ban 
a zöldségek és zöldségkonzervek 

Más súlycsoportban. A burgonya ára egy év alatt 39,64 százalékkal emelkedett

23,4 százalékkal, a légi közlekedés 
23,4 százalékkal, a postai szolgál-
tatások 21,54 százalékkal, a mar-
hahús 5,89 százalékkal, a kenyér 
5,02 százalékkal, a villanyáram 4,6 
százalékkal, az üzemanyagok 4,57 
százalékkal drágultak. Olcsóbb lett 
eközben a tojás, a cukor, a méz, a 
gyümölcsök és gyümölcsből ké-
szült befőttek.

A decemberi infl áció a Ro-
mán Nemzeti Bank (BNR) várakozá-
sának megfelelően alakult, hiszen 
illeszkedett a központi bank által 
kitűzött 1,5–3,5 százalékos infl ációs 
célsávba. 2017 végén is 3,3 százalék 
volt az éves infl ációs ráta.

 Novemberhez képest az infl áció 
0,16 százalékos volt. Harmonizált 
fogyasztóiár-indexszel számolva kü-
lönben a drágulás üteme éves szinten 
3 százalékos volt. Az elmúlt tizenkét 
hónap leforgása alatt (2018 januárja 
és 2018 decembere között) az előző 
tizenkét hónaphoz viszonyítva az 
infl áció a f ogyasztóiár-indexszel 
mérve 4,6 százalékos, a harmoni-
zált fogyasztóiár-indexszel számol-
va pedig 4,1 százalékos volt.
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 » B. E.

A tavalyi év folyamán 130 919 új 
autót írtak forgalomba Romá-

niában, ami 23,06 százalékos növe-
kedést jelent az előző évhez képest. 
A használt gépkocsiknál eközben 
8,99 százalékos visszaesést mértek 
– közölte tegnap a Romániai Autó-
gyártók Egyesülete (ACAROM).

Márkákra bontva, a Dacia to-
vábbra is fölényesen vezet 36 873 
eladott egységgel és éves szinten 
mért 23,02 százalékos növekedés-
sel. A második a Škoda 11 148 érté-
kesített autóval és 22,32 százalékos 
gyarapodással, a harmadik pedig  a 
Renault 10 629 egységgel és 37,72 
százalékos növekedéssel. A Volks-
wagen 10 060 gépkocsit értékesített 
Romániában, ami 3,19 százalékos 

bővülést jelent, az ötödik pedig 
a Ford 9 681 eladott egységgel és 
18,93 növekedéssel a 2017-es szint-
hez képest.  

Csökkent a használt autók népszerűsége
 » A Dacia to-

vábbra is fölénye-
sen vezet 36 873 
eladott autóval.




