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Az elmúlt hónapban is folyta-
tódott a drágulás: leginkább 
az élelmiszerek ára nőtt – 5,15 
százalékkal kerültek többe, 
a szolgáltatások 4,11 száza-
lékkal, míg a nem élelmiszer 
jellegű termékek 3,44 száza-
lékkal drágultak.

 » BÁLINT ESZTER

Júliusban 4,12 százalék volt a 
tavalyi hetedik hónaphoz mér-
ten az infl áció, ami ismét nö-

vekedés az előző hónapban jegy-
zett 3,8 százalék után – derül ki az 
Országos Statisztikai Intézet (INS) 
által tegnap közzétett adatsorok-
ból. Júniusban az éves infl ációs 
ráta 4,10 százalékról mérséklődött 
3,8 százalékra, júliusban viszont 
az éves fogyasztói árindex ismét 4 
százalék fölé emelkedett. Júliusban 
a havi fogyasztói árindex 0,2 száza-
lékkal csökkent júniushoz mérten. 
Ugyanakkor decemberhez képest 
a fogyasztói árak 2,77 százalékkal 
emelkedtek.

Mi drágult?
A múlt hónapban az éves össze-
vetés szerint leginkább az élel-
miszerek drágultak, amelyek 5,15 
százalékkal kerültek többe, a szol-
gáltatások 4,11 százalékkal, míg a 
nem élelmiszer jellegű termékek 
3,44 százalékkal drágultak. Tavaly 
decemberhez képest 21,71 százalék-
kal drágult a burgonya, a citrusfélék 
ára 20,1 százalékkal nőtt, de van-
nak olyan termékek is, amelyek ára 
csökkent – például a tojás ára 7,71 
százalékkal, a babé 2,18 százalékkal 
lett alacsonyabb.

Júliusban az előző hónaphoz 
képest 1,31 százalékkal csökkent a 

ÚJRA NÖVEKEDÉSNEK INDULT AZ INFLÁCIÓ – MÉRSÉKELNI KELLENE A FIZETÉSEMELÉSEK ÜTEMÉT ÉS A FOGYASZTÓI TÖBBLETET

Az élelmiszerek drágultak a leginkább

Mélyebben a zsebbe kell nyúlni. Több mint 4 százalékkal nőttek az árak
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gyümölcsök ára, a burgonya pedig 
11,41 százalékkal lett olcsóbb. Köz-
ben viszont a sertéshús 0,58 száza-
lékkal, a tojás 0,64 százalékkal, a 
telemea 0,55 százalékkal drágult.
A tavalyi év végéhez viszonyítva a 
dohányipari termékek ára 6,18 szá-
zalékkal, az üzemanyagoké 4,79 
százalékkal, a távhőé pedig 4,79 
százalékkal nőtt. 4,77 százalékkal 
nőtt a víz- és a szemétdíj, a kábeltévé 
3,18 százalékkal, a telefon előfi zetés 
pedig 5,66 százalékkal drágult. A 
földgáz viszont 4,93 százalékkal, a 
villanyáram pedig 0,61 százalékkal 
olcsóbb lett.

Jövőre enyhülés jöhet
A román infl áció februárban lépett 
ki a Román Nemzeti Bank (BNR) 
által kijelölt 1,5–3,5 százalékos 
célsávból. Az előző hónapokban 

a jegybank vezetősége még arra 
számított, hogy az év második fe-
lében az infl áció visszatér az em-
lített sávba, de Mugur Isărescu 
jegybankelnök a múlt héten közöl-
te: az év végén 4,2 százalékos éves 
infl ációra számítanak, 2020-ban 

pedig 3,4 százalékos éves infl áci-
ót várnak, ami 0,1 százalékponttal 
haladja meg a korábbi előrejelzést. 
Mint részletezte, az árak alakulá-
sára pozitív hatással volt a kőolaj 
nemzetközi piaci ára, mint ahogy a 
dohányipari termékek árának ala-
kulása is. Eközben negatív hatást 
gyakorolt a távközlési cégekre ki-
vetett adó, a nemzetközi sokkok a 
sertéshús piacán, a nettó átlagbér 
alakulása, mint ahogy az összesí-
tett kereslet növekvő többlete is.

Jövőre pozitív előmozdulást vár 
a bukaresti központi pénzintézet, 
ám ehhez Isărescu fi gyelmezteté-
se szerint mérsékelni kell a fi zeté-
semelések ütemét és a fogyasztói 
többletet. Ami a hitelezést illeti, 
„amennyire tudjuk, csillapítjuk, de 
nem ölhetjük meg a hitelt” – mond-
ta a jegybankelnök.

Amint arról korábban beszámol-
tunk, a központi bank a múlt hé-
ten változatlanul 2,50 százalékon 
hagyta az alapkamatot, amit egye-
lőre várhatóan nem is emel, hogy 
egy ilyen intézkedés ne gyengítse 
még jobban a hitelezést, amelynek 
növekedési üteme az idén csök-
kent a januártól érvénybe lépett 
hitelezési feltételszigorításokat 
követően.
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Újabb történelmi csúcson az arany

Újabb történelmi csúcsra hágott tegnap az arany árfolyama, a grammonként 
szint elérte a 204,4058 lejt a pénteki 203,8826 lej után, ami amúgy szintén tör-
ténelmi csúcsnak minősült. Amint arról korábban beszámoltunk, az árfolyam 
szerdán döntötte meg először a 2012. október 5-ei, 202,0812 csúcsot – szerdán 
202,1739 lej volt egy gramm arany, csütörtökön pedig már meg is haladta a 
203 lejes szintet, és azóta egyre csak nő. A Román Nemzeti Bank (BNR) által 
kiadott referencia-árfolyamon januárban még 169,8 lej volt az arany gram-
monkénti ára. Az arany ára különben a nemzetközi piacokon is felfelé ível, 
hatéves csúcson van a dollárral szemben, a tegnap 1504,54 dollár/uncia volt 
az árfolyam. Ez a szint azonban elmarad a 2011-ben regisztrált történelmi 
csúcstól, amikor az unciánkénti árszint meghaladta az 1800 dollárt.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

E lfogadta tegnapi ülésén a szo-
ciálliberális kormány a vitatott 

költségvetés-kiigazítást. Az ülés 
első, sajtónyilvános felében Viorica 
Dăncilă miniszterelnök leszögezte: 
pozitív büdzsékiegészítést fogadnak 
el, amelynek köszönhetően biztosí-
tani tudják a közalkalmazotti bérek, 
a nyugdíjak és valamennyi szociális 
juttatás kifi zetését, az intézmények 
jó működését és a kulcsfontosságú 
befektetések folytatását.

 A kormányfő rámutatott, az egész-
ségügyi minisztérium büdzséje nem 
változik az év elején megszabott ösz-
szeghez képest, az alapokat az egész-
ségügyi intézmények felszerelésére és 
felújítására, az országos programok 
folytatására, az árkedvezménnyel ki-
váltható gyógyszerek biztosítására, 
valamint az orvosok megemelt bé-
rének kifi zetésére fordítják. Dăncilă 
hozzátette, az oktatásra szánt alap 
„továbbra is 42,4 százalékkal megha-
ladja a tavalyi szintet”. „A hátrányos 
helyzetű családból származó iskolá-

sok továbbra is részesülni fognak a 
tanszervásárlási támogatásban, mint-
egy egymilliárd lejt azonba elvonnak 
az oktatási tárcától, elsősorban azért, 
mert nem sikerült időben előkészíte-
ni a Megyek az iskolába elnevezésű 
programot” – idézi a kormányfőt az 
Agerpres hírügynökség.

 A miniszterelnök nyomatékosítot-
ta, az esetleges költségvetés-csök-
kentések egyetlen intézmény ese-
tében sem érintik az európai uniós 
alapokból fi nanszírozott projekteket 
és beruházásokat. „Ahogyan az ter-
mészetes, elvonunk összegeket olyan 
területekről, amelyek év végéig nem 
tudnák elkölteni a pénzt, és szétoszt-
juk azok között, ahol szükség van 
ezekre” – fogalmazott Dăncilă.

 Kitért ugyanakkor arra is, hogy a 
költségvetés-kiigazítás nyomán támo-
gatásokat utalnak ki az árvizek, föld-
csuszamlások és egyéb természeti 
katasztrófák okozta károk helyreállí-
tására, ugyanakkor biztosítják a szük-
séges alapokat a helyi közösségek fej-
lesztését célzó befektetési projektek 
folytatásához.

 » KRÓNIKA

Az év első hét hónapjában több 
mint 352 ezer személygépkocsit ír-

tak forgalomba Romániában, azaz 0,9 
százalékkal többet, mint a tavalyi év 
azonos időszakában. A bejegyzett gép-
kocsik 73,5 százaléka amúgy használt 
autó volt . A január és július között be-
jegyzett gépkocsik közül 94 826 új volt, 
ami 25,97 százalékos emelkedést jelent 
a tavalyhoz viszonyítva. A bejegyzett 
használt autók száma – 258 005 – vi-
szont majdnem 6 százalékkal csökkent 
2018 első hét hónapjához képest.

A statisztikai adatok szerint január 
és július között az új autók listáját a 
Dacia márka vezeti összesen 28 618 
járművel, ami 34,91 százalékos emel-
kedést mutat a 2018-hoz viszonyítva. 
Júliusban is vezet a román márka 7241 
bejegyzett gépkocsival (+50,60% 2018 
júliusához képest), majd a Renault 
következik 2359 autóval (+115,43%), a 
Skoda 2074 kocsival (+54,20%) a Ford 
1823 egységgel (+89,11%) és a Volks-
wagen 1492 egységgel +13,98%). A lis-
ta végén az Aston Martin és a Maserati 

áll egy-egy autóval, a következő helyet 
a Rolls Royce foglalja el két eladott 
gépkocsival, majd a Lada és a Lambor-
ghini következik 3-3 autóval, a Ferrari 
4-gyel, illetve a Bentley 5-tel.

Ami a használt gépkocsikat illeti, a 
listavezető a Volkswagen 63 400 gép-
kocsival (–8,15%), majd a BMW követ-
kezik 26 055 (–0,50%) autóval, az Audi 
24 328 egységgel (–5,25%), az Opel 23 
401 (–20,42%) egységgel, a Ford 21 585 
autóval (–14,65%), a Mercedes-Benz 14 
327 (+0,41%), a Skoda 12 163 (–2,32%) és 
a Renault 10 895 (–7,61%) eladott sze-
mélygépkocsival.

Elfogadták a büdzsékiigazítástAutópiac: továbbra is a használt a nyerő

 » Január és 
július között az 
új autók listáját 
a Dacia márka 
vezeti.




