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Nyolcmillió autó
a romániai utakon
6,9 százalékkal hozzávetőlege-
sen nyolcmillióra nőtt tavaly a 
Romániában közlekedő autók 
száma – közölte a Gépkocsigyár-
tók és Importőrök Egyesülete 
(APIA) a gépkocsik beíratásáért 
és a jogosítványok kibocsátásá-
ért felelős igazgatóság (DRPCIV) 
adataira alapozva. 2019-ben 7 
százalékkal, azaz 606 163 személy-
gépkocsival (161 562 új és 444 601 
használt autó) bővült a romániai 
gépkocsipark. Haszonjárművek-
ből 80 895 darabot (25 936 újat és 
54 959 használtat) jegyeztek be, 
ami 6,1 százalékos növekedést je-
lent az előző esztendőhöz mérten. 
Ugyanakkor tavaly mintegy 132 000 
gépjárművet vontak ki használat-
ból, ezek közül 95 ezer autóbon-
tókba került. Az APIA közleménye 
arra is rámutat, hogy az ország 
gépkocsiparkjának mintegy 86 
százalékát kitevő személy autók 
szegmensében a legnagyobb 
arányú növekedést a legfeljebb 
két évvel ezelőtt gyártott jármű-
vek (+22,8%), valamint a 3 és 5 év 
közötti járművek (+15%) esetében 
jegyezték. Ez nemcsak annak kö-
szönhető, hogy nagyszámú új autót 
jegyeztek be tavaly, hanem annak 
is, hogy jelentős számú, mintegy 51 
ezer, öt évnél fi atalabb (Euro 6-os 
vagy elektromos) használt jármű 
került használatba, ugyanakkor a 
forgalomba írt autók 35 százaléka 
5 évesnél fi atalabb. A 16 évnél ré-
gebbi gépjárművek száma 2018-hoz 
képest 14,3 százalékkal csökkent 
tavaly, de még így is a romániai 
autók egynegyedét teszik ki. 
 
Nálunk nőttek
a legjobban a termelői árak
Miközben nem változtak a 
termelői árak az előző havihoz 
képest tavaly decemberben az 
euróövezetben és az Európai Uni-
óban, Romániában volt az egyik 
legnagyobb a drágulás – közölte 
tegnap az EU statisztikai hivatala, 
az Eurostat.  Az egy évvel korábbi-
hoz képest tavaly decemberben az 
euróövezetben 0,7 százalékkal, az 
Európai Unióban 0,4 százalékkal 
csökkentek a termelői árak. A ter-
melői árak a legnagyobb mérték-
ben Hollandiában és Romániában 
emelkedtek decemberben az előző 
havihoz képest, 0,5 százalékkal. 
A második legnagyobb havi 
növekedés, 0,4 százalékos Gö-
rögországban volt decemberben. 
A legnagyobb havi árcsökkenést, 
1,3 százalékosat Észtországban 
regisztrálták tavaly december-
ben. Éves bázison 3,1 százalék-
kal csökkentek a termelői árak, 
decemberben Olaszországban 
és 2,6 százalékkal Észtországban 
és Portugáliában. A legnagyobb 
éves növekedést Görögországban 
regisztrálták, 4,7 százalékosat, 
Bulgáriában 4,5 százalékosat és 
Romániában 4,4 százalékosat.

 1 euró       4,7779
1 dollár      4,3227
 1 svájci frank 4,4647
1 font sterling 5,6221
100 forint 1,4202

Valutaváltó

A LAKOSSÁG MINTEGY KÉTHARMADA EGYETLEN LEJT SEM TESZ FÉLRE A FIZETÉSÉBŐL

„Kényszer-takarékoskodók” országa

Nem árt takarékoskodni. A félretett pénz bármikor jól jöhet

A rossz pénzügyi kultúra és az 
„élj a mának” mentalitás miatt 
Romániában továbbra sem prio-
ritás a megtakarítás. A Króni-
kának nyilatkozó szakember 
szerint mindenkinek éppen arra 
van pénze, amire költeni akar, 
ugyanakkor a fi zetésemelések 
nyomán felpörgő fogyasztás au-
tomatikus velejárója a drágulás, 
így az infl áció képes „benyelni” 
a pluszösszegeket.
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B ár csak a tavalyi év leforgása 
alatt az országos átlagbér 15 
százalékkal nőtt, a romániai 

alkalmazottak mindössze 34 szá-
zaléka tett félre pénzt rendszere-
sen. A munkavállalók kétharmada 
ellenben csak „kényszerből” ta-
karékoskodik, vagyis annyi pénzt 
tesz félre, mint amennyit automa-
tikusan levonnak a fi zetéséből, és 
a nyugdíjrendszer második pilléré-
be, vagyis a kötelező magánnyug-
díj-alapba utalják.

Erre a nem túl szívderítő valóság-
ra a Magánnyugdíjakért Egyesület 
(APAP) által megrendelt, az ISRA 
Center intézet által 2019. októ-
ber–novemberben végzett közvéle-
mény-kutatás eredményeiből derül 
fény. A megkérdezettek több mint 60 
százaléka mondta azt, hogy a havi 
fi zetéséből egyetlen lejt sem tud 
félretenni – a helyzetet súlyosbítja, 
hogy 2018-hoz képest nőtt azoknak 
az aránya, akiknek nem futja meg-
takarításra, egy évvel korábban 
ugyanis a válaszadóknak „mind-
össze” az 51 százaléka mondta azt, 
hogy nem tud félretenni.

A béremelést elnyeli a drágulás
Több tényező befolyásolja, hogy 
a bevételek növekedése ellenére 
Romániában nem emelkedtek a 

megtakarítások – értékelte a felmé-
rés eredményeit a Krónika megke-
resésére Szabó Árpád közgazdász, 
egyetemi tanár. Mint rámutatott: a 
bérnövekedéssel arányosan emel-
kednek az élelmiszerárak, ez el-
viszi a többletbevétel egy részét, 
másrészt a mentalistással vannak a 
gondok, a kelet-európaiak többsége 
nem gondol a jövőre, Romániában 
pedig a hiányos pénzügyi kultúra 
tovább nehezíti, hogy az emberek 
félretegyenek a pénzükből.

Szabó Árpád kiemelte, az elmúlt 
egy évben valóban növekedtek a 
fi zetések, de mindenki a saját bő-
rén tapasztalhatja, hogy drágultak 
az élelmiszerek, hiszen ma már egy 
heti nagy bevásárlás átlag 50-100 
lejjel kerül többe, mint egy évvel 
korábban. „Ahányszor a kereske-
dők meghallják, hogy béremelés 
van, minden esetben ehhez igazít-
ják az áraikat, ez az egyik oka, hogy 
hiába növekednek a bevételek, 
nem marad több pénz a megtaka-
rításra” – részletezte a közgazdász.

Nem gondolnak a jövőre
Ennek ellenére úgy véli, ez nem le-
het kifogás arra, hogy nem teszünk 
félre, hiszen mindenkinek éppen 
arra van pénze, amire költeni akar, 
viszont a megtakarítások általában 
nem szerepelnek a romániai lakos-
ság prioritásai között.

A szakember elmondása szerint 
amúgy nemcsak Romániára, ha-
nem egész Kelet-Európára jellem-
ző, hogy az emberek nem gondol-
nak a saját jövőjükre. Szabó Árpád 
elmondta, friss felmérés nem ké-
szült, ám a kétezres évek közepén 
végzett kutatásból egyértelműen 
kiderült, hogy a szocialista utódál-
lamokban, így Romániában és Ma-
gyarországon is általános jelenség, 
hogy az emberek nem gondolnak a 
jövőre. Ennek az a következménye, 
hogy a befolyó pénzt elköltik, mi-
nél több a bevételük, annál többet 
költenek.

Nincs pénzügyi kultúra
Mindezt Romániában a pénzügyi 
kultúra hiánya is súlyosbítja, az 
emberek többsége nem tudja, mi a 
kötvény, a részvény, a befektetési 
alap – osztotta meg velünk tapasz-
talatait a közgazdász. Rámutatott, 
a felnőttek, tehát a szülők sem 
rendelkeznek ezekkel az alapvető 
pénzügyi ismeretekkel, így azo-
kat nem tudják átadni a gyereke-
iknek. Ezért az iskolában kellene 
lefektetni az alapokat, már 5–8. 
osztályban meg kellene tanítani a 
gyerekeket arra, hogy mihez kezd-
hetnek a zsebpénzükkel, ahelyett, 
hogy amint megkapják, azonnal 
elköltik üdítőre és chipsre. 

Szabó Árpád elmondta, ő a Ma-
rosvásárhelyi Színművészeti Egye-
temen tart előadásokat arról, hogy 
miként kell kezelni a pénzügyeket 
a hétköznapokban, a hallgatók 
mindig rácsodálkoznak a számí-
tásokra. „Ha levezetünk egy élet-
pályamodellt, attól kezdve, hogy 
egy felnőtt kikerül az egyetemről, 
belép a munkaerőpiacra, addig, 
amíg nyugdíjba megy, számításba 
véve az előléptetéseket, a gyerek-
vállalást, általában kiderül, hogy 
ha nem takarítanak meg, teljesen 
eladósodnak, mire elérik a nyug-
díjkorhatárt. Ez esetben vagy to-
vább dolgoznak, vagy nélkülözni-
ük kell” – irányította rá a fi gyelmet 
a közgazdász. Hangsúlyozta, az 
emberek fejében általában rossz 
modell van, elsősorban a mának 
élnek, éppen ezért többet kellene 
beszélni a megtakarítás fontossá-
gáról. „Az egyetemeken is ritka az 
ilyen típusú oktatás, az iskolákban 
is hiányzik, holott a pénzügyi kul-
túra, a megtakarítás fontossága a 
közbeszéd része kellene hogy le-
gyen” – szögezte le Szabó Árpád.

 » „A szocialista 
utódállamokban, 
így Romániában 
és Magyarorszá-
gon is általános 
jelenség, hogy 
az emberek nem 
gondolnak a jö-
vőre. Ennek az a 
következménye, 
hogy a befolyó 
pénzt elköltik, 
minél több a 
bevételük, annál 
többet költenek.”
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Óriási az elszegényedés kockázata

Ugyan Románia tett bizonyos előrelépéseket az elsze-
gényedési kockázat csökkentésére az alkalmazottak 
esetében, a 15,3 százalékos aránnyal 2018-ban mégis 
első helyen állt az Európai Unióban ezen a téren, míg 
az uniós átlag 9,5 százalékos volt – derül ki az Eurostat 
legfrissebb adataiból. Romániát Luxemburg követi a 
sorban, ahol 2018-ban az alkalmazottak elszegénye-
dési kockázata 13,5 százalék volt, majd Spanyolország 
következett 12,9 százalékkal, Olaszország 12,2 száza-
lékkal és Nagy-Britannia 11,3 százalékkal – számolt be 
az Agerpres. A lista másik végén Finnország található 
3,1 százalékkal, Csehország 3,4 százalékkal, Írország 
4,9 százalékkal, Belgium és Horvátország egyenként 5,2 
százalékkal. Az EU statisztikai hivatalának adatai arra 
is rámutatnak, hogy az elmúlt évtized során a legtöbb 
uniós országban nőtt azon személyek száma, akiket, 
bár van munkahelyük, az elszegényedés fenyeget. Az 
elszegényedési kockázat aránya a legnagyobb mérték-
ben Görögországban csökkent – 3,3 százalékponttal 
–, illetve Lettországban és Romániában – egyenként 
2,4 százalékponttal. Romániában a 2008-ban jegyzett 
17,7 százalékról ez a mutató 15,3 százalékra csökkent 
2018-ra. Az EU szintjén azonban pont ellenkező volt 
a tendencia: a 2008-ban jegyzett 8,6 százalékról 9,5 
százalékra nőtt 2018-ra a kockázat aránya. Az Eurostat 
adatsora értelmében ugyanakkor a férfi ak esetében az 
elszegényedési kockázat nagyobb (9,9 százalék), mint a 
nők esetében (9,1 százalék). Romániában a különbség 
szembeszökőbb volt 2018-ban: 17,9 százalék a férfi ak 
esetében, illetve 11,4 százalék a nők esetében.




