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ÉLELMISZEREKRE KÖLT A LEGTÖBBET A ROMÁNIAI LAKOSSÁG

„Szegényes” vásárlói kosár

Minden valószínűség szerint 
az európai uniós átlagtól 
jócskán elmaradó romániai 
jövedelmeknek tudható be, 
hogy nálunk a legmagasabb 
a vásárlói kosárban az élel-
miszerekre és nem szeszes 
italokra fordított összegek 
aránya.
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A romániai lakosság vá-
sárlói kosarában a leg-
nagyobb az élelmisze-

rekre és nem szeszes italokra 
fordított összegek aránya – 
derül ki az Európai Unió sta-
tisztikai hivatala, az Eurostat 
által közzétett elemzésből. A 
Cursdeguvernare.ro portál ál-
tal idézett tanulmány a vásár-
lói kosárnak a 2020-as évben 
várható alakulásáról ad előre-
jelzést. Eszerint Románia fölé-
nyesen „vezet”: az élelmisze-
rekre és nem szeszes italokra 
fordított összegek a teljes ko-
sár több mint negyedét, 29,23 
százalékát teszik ki. Az uniós 
átlag 16,04 százalék, a hason-
lóképpen kommunista múlttal 
bíró Lengyelországban pedig 
18,20 százalék. Az élelmiszere-
ken belül érdemes ugyanakkor 
megnézni, hogy milyen magas 
a kenyérre fordított arány: a 
„bajnoki címet” jelentő 4,41 
százalékos arányhoz képest az 
EU-átlag 1,11 százalék. Messze 
meghaladja ez az érték a Gö-
rögországban (1,85 százalék), 

Horvátországban (1,69 száza-
lék), Bulgáriában (1,61 száza-
lék) vagy Lettországban (1,51 
százalék) mért szintet, miköz-
ben Lengyelországban a vásár-
lói kosár értékének alig 0,98 
százaléka megy a mindennapi 
kenyérre.

A második legnagyobb té-
telt a kiadásoknál a közleke-
désre fordított összeg jelenti 
14,01 százalékkal, ami hason-
ló amúgy a 15,18 százalékos 
EU-átlaghoz.

A harmadik a lakásfenntar-
tás és rezsi 9,03 százalékkal 
(uniós átlag 15,78 százalék), a 
negyedik helyen az egészségre 
fordított összegeket találjuk 
7,56 százalékkal (EU-átlag 4,95 
százalék).

Arányait tekintve sok pénz 
megy viszont az egészségre 
káros szeszes italra és dohány-
ipari termékekre is – a 7,03 
százalék nagyjából megegye-
zik a hasonló fejlettségű orszá-
gokban regisztrált adatokkal, 
hiszen Litvániában 6,86 szá-
zalék, Bulgáriában pedig 6,37 
százalék megy ezekre a termé-
kekre. Az uniós átlag 4,44 szá-
zalék. Lényegesen többet for-
dít alkoholra és dohányipari 
termékekre a luxemburgi (9,84 
százalék), a csehországi (9,09 
százalék) vagy a magyarorszá-
gi lakosság (8,59 százalék).

A hatodik legnagyobb ösz-
szeget érdekes módon lak-
berendezésre, bútorzatra és 
háztartási gépekre költi a ro-
mániai lakosság – ez a kosár 
6,83 százalékát jelenti, míg 

ruházati cikkekre és lábbe-
lire nagyjából hasonló ösz-
szeg, 6,27 százalék megy el. 
Szórakozásra és kultúrára 
5,51 százalék jut szemben a 
8,77 százalékos uniós átlag-
gal, távközlésre 5,09 százalék 
szemben az alig 3,04 százalé-
kos EU-átlaggal, vendéglőkre 
és hotelekre a kiadások 3,96 
százaléka jut az uniós 9,44 
százalékhoz képest, oktatásra 
pedig a kosár 2,21 százalékát 
fordítja a romániai lakosság 
az uniós 1,04 százalékhoz ké-
pest.

Az arányok alakulása nagy-
ban összefügg a jövedelem 
szintjével, ami igencsak sze-
rény európai uniós összeve-
tésben. Amint arról beszámol-
tunk, az Országos Statisztikai 
Intézet (INS) által nyilvános-
ságra hozott legfrissebb adat-
sorok szerint tavaly novem-
berben 5196 lej volt a bruttó 
romániai átlagbér. A nettó át-
lagfi zetés 3179 lej volt. A reál-
bérindex 2019 novemberében 
az előző év azonos időszaká-
hoz viszonyítva 109,8 száza-
lékos volt, előző hónaphoz 
képest 101,8 százalékon, 1990 
októberéhez mérten pedig 
218,1 százalékon állt. A legna-
gyobb fi zetések az elmúlt évek 
„gyakorlatához” hasonlóan az 
IT-szektorban voltak novem-
berben, ahol a nettó átlagbér 
elérte a 7610 lejt. A legkeve-
sebbet eközben a készruha-
gyártásban dolgozók vihettek 
haza, az ágazati átlagfi zetés 
1803 lej volt.

Megtöltik. A kiadások csaknem harmadát élelmiszerre és nem szeszes italokra fordítja a lakosság
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Januárban 470 millió lejes 
deficittel zárt a költségvetés, 

ez a bruttó hazai termék (GDP) 
0,04 százaléka. Ezzel szemben 
2019 első hónapját 700 millió 
lejes (0,07 százalék) többlettel 
zárta a költségvetés. „A tavaly 
januárhoz viszonyított defi-
cit magyarázata az, hogy idén 
egymilliárd lejjel több áfa-visz-
szaigénylést fizettek ki, illetve 
0,82 milliárd lejjel több pénzt 
fordítottak beruházásra, mint 
egy évvel korábban” – idézi a 
pénzügyminisztérium közlemé-
nyét az Agerpres hírügynökség.

A tárca által közzétett adatok 
szerint az idei év első hónapjá-
ban a konszolidált államháztar-
tási bevételek 27,55 milliárd lejt 
tettek ki, ami 6,8 százalékkal 
magasabb az egy évvel ezelőtt 
regisztrált értéknél. GDP-ará-
nyosan kifejezve a bevételek kis 
mértékű (0,1 százalékos) csök-
kenéséről beszélhetünk, ami 
szintén a 141 százalékkal na-
gyobb áfa-visszaigénylések kifi-
zetésével magyarázható. A jö-
vedelemadóból 2,28 milliárd lej 
folyt be 2020 januárjában, ami 
14,4 százalékos növekedést mu-
tat az előző év azonos hónapjá-
hoz képest. A jövedelemadóból 
8 százalékkal több gyűlt, mint 
tavaly, ami részben a bruttó át-
lagbér növekedésének, részben 

az alkalmazottak száma bővü-
lésének tudható be. Ugyanak-
kor az építőiparban dolgozók 
adómentessége 127,9 millió lejt 
vett el az fizetésiadó-bevételek-
ből 2019 januárjához viszonyít-
va. Az előző év első hónapjához 
képest a jövedéki adóból szár-
mazó bevételek 13,9 százalék-
kal, a biztosítási járulékok pe-
dig 8,5 százalékkal nőttek, míg 
az áfabevételek 4 százalékkal 
csökkentek. Az államháztartás 
kiadásai az év első hónapjában 
28 milliárd lejt tettek ki, ami 
11,6 százalékkal több az előző 
év azonos időszakában regiszt-
ráltnál. A személyzeti kiadások 
8,46 milliárd lejre rúgtak, ez 
11,9 százalékkal több, mint 2019 
első hónapjában, a növekedést 
az állami szektor béremelései 
generálták. A javakra és szol-
gáltatásokra fordított kiadások 
2,8 százalékkal nőttek az előző 
év első hónapjához képest. Je-
lentős növekedés tapasztalható 
a helyi költségvetések szintjén, 
valamint a nyugdíjak kifizetésé-
hez kapcsolódó büdzsében is. 
A társadalombiztosítási kiadá-
sok 11,87 milliárd lejt tettek ki, 
ez 15,1 százalékkal több az előző 
év azonos időszakához képest. 
A beruházásokra fordított ki-
adások 1,31 milliárd lejt tettek 
ki, ami csaknem háromszorosa 
a tavaly ilyenkor regisztrált ér-
téknek.

Defi cittel rajtolt az év
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