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Szerencsés körülménynek 
tartja a lapunknak nyilatkozó 
elemző, hogy Romániában 
és Bulgáriában a legalacso-
nyabbak az árak, hiszen 
mivel a jövedelmek is ebben a 
térségben a legkisebbek, még 
a legszükségesebb terméke-
ket és szolgáltatásokat sem 
tudnánk megvásárolni. Igaz, 
alacsonyabb árért a minőség is 
silányabb a régióban.

 » BÁLINT ESZTER, BÍRÓ BLANKA

T avaly is Romániában voltak a 
legolcsóbbak az élelmiszerek 
és a nem alkoholos italok, egy 

ilyen termékekből álló kosár nálunk 
az európai uniós átlag alig 66 száza-
lékába került – derül ki az EU sta-
tisztikai hivatala, az Eurostat által 
a napokban nyilvánosságra hozott 
adatsorokból. Az ellenkező póluson 
a dánokat találjuk, akik az uniós 
átlag 129 százalékát kénytelenek 
lepengetni ugyanazért az élelmisze-
rekből és italokból álló kosárért. A 
romániai adatok amúgy megegyez-
nek az egy évvel korábban regiszt-
rált értékekkel.

Ami a szeszes italok és dohány-
ipari termékek árát illeti, a legol-
csóbban a bolgárok jönnek ki az 
EU-s átlag 62 százalékával, majd 
74 százalékkal Lengyelország, 75 
százalékkal pedig Magyarország 
és Románia következik. A legdrá-
gábban az írek élhetnek káros 
szenvedélyeiknek, ott ezeknek a 
termékeknek az ára eléri az uniós 
átlag 188 százalékát. Vendéglő-
be és szállodába is Bulgáriában 
érdemes a leginkább menni, ott 
ugyanis az uniós szint 45 százalé-
káért ehetünk, aludhatunk. Romá-
niában ez az arány 54 százalékos, 
Dániában viszont 156 százalékos.

A legkisebb különbséget az árak 
tekintetében a háztartási gépek 
esetében fi gyelhetjük meg, a legol-
csóbbnak számító Lengyelország-
ban ugyanis az EU-s árszint 91 szá-
zalékáért lehet beszerezni ezeket a 
termékeket, és a legdrágább Fran-
ciaországban is „csak” 111 százalék. 
Románia e tekintetben majdnem 
középen áll a maga 97 százalékával.

Összességében nézve a legala-
csonyabb árakat Bulgáriában (az 
EU-átlag 53 százaléka) és Romániá-
ban (55 százalék) találjuk, a legdrá-
gább pedig Dánia (141 százalék), Ír-
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Még mindig az ár alakítja a keresletet Romániában

 » „Ha a romá-
niai élelmiszer-
árakat átszá-
moljuk euróba 
vagy dollárba, 
és ez alapján 
rangsoroljuk az 
országokat, nem 
kapunk reális 
adatokat, hiszen 
mindegyik eu-
rópai országban 
eltérőek a bérek, 
és mások a 
fogyasztási szo-
kások” – részle-
tezte a szakértő. 

ország (134 százalék), Luxemburg (131 
százalék), Finnország (127 százalék) 
és Svédország (121 százalék). Mind-
ez pedig azt jelenti, hogy az Európai 
Unión belül a különböző termékek 
és szolgáltatások ára a legdrágább 
országban háromszor nagyobb a leg-
olcsóbbnak minősülő tagállamban.

A drága országok gazdagabbak 
is egyben
Viszont szintén az Eurostat által a 
múlt héten kibocsátott adatsorból 
tudjuk azt is, hogy noha némileg 
csökkent, továbbra is óriási a különb-
ség az Európai Unió leggazdagabb és 
legszegényebb országai között. Ha 
pedig végigfutjuk a rangsort, akkor 
azt látjuk,  hogy ahol a legolcsóbban 
bevásárolhatunk, ott a legnagyobb a 
szegénység is az uniós átlaghoz viszo-
nyítva, ahol pedig a legdrágábbak a 
termékek és szolgáltatások, ott az élet-
színvonal is fényévekkel jobb. A leg-
gazdagabb országban, Luxemburg-
ban az egy főre jutó bruttó hazai ter-
mék (GDP) 261 százaléka volt az uni-
ós átlagnak, míg az utolsó helyezett 
Bulgáriában 53 százalék. Egy évvel 
korábban, 2018-ban Luxemburg egy 
főre jutó GDP-je 263 százalék, Bulgá-
riáé pedig 51 százalék volt.

 Amúgy tíz országban – Luxem-
burg, Írország, Hollandia, Dánia, 
Ausztria, Németország, Svédország, 
Belgium, Finnország és Franciaor-
szág – haladta meg az uniós átlagot 
az egy főre jutó GDP tavaly. A kö-
zépmezőnybe – a 70 és 100 százalék 
közötti kategóriába – került Málta, 
Olaszország, Csehország, Spanyolor-
szág, Ciprus, Szlovénia, Észtország, 
Litvánia, Portugália, Szlovákia, 
Magyarország és Lengyelország. A 
maradék öt országban – Lettország-
ban, Romániában, Görögországban, 
Horvátországban és Bulgáriában – 
70 százalék alatt volt a mutató.

 A háztartások életszínvonalát job-
ban tükröző egy főre jutó tényleges 
egyéni fogyasztásban is Luxemburg 
az első, az EU-s átlag 135 százaléká-
val és Bulgária az utolsó az átlag 59 
százalékával. Egy évvel korábban 135, 
illetve 57 százalékon állt a két adat.

Nem ad valós képet 
az árak egyszerű összevetése
„Az élelmiszer és nem alkoholos ita-
lok árának európai szintű összeha-
sonlításakor fi gyelembe kell venni 
egy országban a keresetek mértékét, 
valamint a megvásárolt termék mi-
nőségét is” – hívta fel a fi gyelmet 
Szabó Árpád közgazdász, egyetemi 
oktató. Mint a Krónika megkeresésé-
re hangsúlyozta, a vásárlóerő-paritás 
ebből a szempontból a jobb mutató, 
hiszen az éppen azt méri, hogy meny-
nyi terméket és szolgáltatást lehet 
vásárolni egy bizonyos devizában egy 
másik valutához mérve, ezzel lehet 
összevetni a különböző országokban 
eltérő árakat. „Ha a romániai élelmi-
szerárakat átszámoljuk euróba vagy 
dollárba, és ez alapján rangsoroljuk 
az országokat, nem kapunk reális 
adatokat, hiszen mindegyik európai 
országban eltérőek a bérek, és mások 
a fogyasztási szokások” – részletezte 
a szakértő.

Kiemelte: az mutat valós képet, ha 
a fogyasztói kosár – amely tartalmaz-
za egy átlagos család egyhavi átlagos 
fogyasztását – árát viszonyítják az 
átlagkeresethez. Az egyszerű árössze-
vetésnél további eltéréseket generál, 
hogy egy országban a megvásárolt 
élelmiszerből mennyit állítanak elő 
a helyi termelők, és mennyi szárma-
zik importból. A közgazdász rámu-
tatott, hogy a helyben készült termé-
kek esetében országonként változik 
azok előállítási költsége. Felidézte, 
hogy néhány évvel ezelőtt hatalmas 
felháborodást keltett a székelyföldi 

krumplitermesztők körében, hogy a 
multinacionális üzletláncok polcain 
olyan áron kínálták a törökországi 
krumplit, amennyiért nekik meg sem 
érte megtermelni. „Ha beállnak az ár-
versenybe, valójában nem érte volna 
meg számukra egész évben dolgoz-
ni” – fogalmazta meg Szabó Árpád, 
aki szerint amikor az élelmiszerek 
árát vizsgáljuk,  azt is fi gyelembe kell 
venni, mennyibe kerül helyben előál-
lítani vagy behozni külföldről. Európai 
összehasonlításban, ha a romániai 
élelmiszerárakat átszámoljuk euróba 
vagy dollárba, akkor alacsonyabbak, 
mint Németországban, viszont ha a 
béreket is összevetjük, már nem ilyen 
egyértelmű a kép. Szabó Árpád szerint 
mindenképpen örülnünk kell, hogy 
olcsóbb az élelem, hiszen ha ugyan-
annyiba kerülne, mint Nyugat-Euró-
pában, már nem tudnánk megfi zetni. 
Ennek ellenére is vannak olyan termé-
kek, melyek esetében nincs árkülönb-
ség az országok között.

Nem minőség, 
hanem ár alapján választunk
A másik vetület, hogy ahol gyengébb 
a vásárlóerő, sok nemzetközi cég 
kínálja olcsóbban a termékeit, de a 
kevesebb pénzért silányabb minősé-
get is ad. A szakértő felidézte, hogy 
egy németországi nagy kávégyártó 
és -forgalmazó cég marketingszak-
értője mondta el egy beszélgetés 
során, hogy ugyanabban a csoma-
golásban, ugyanazon név alatt va-
lóban gyengébb minőséget dobnak 
piacra  Romániában, mint Németor-
szágban, ám azt is felvetette, miért 
kellene jobb minőséget árulniuk, ha 
Romániában ezt is megfi zetik. Nyu-
gat-Európában egyre inkább terjed 
a tápláléktudatosság, hajlandók töb-
bet fi zetni például a biotermékekért, 
miközben Romániában még mindig 
leginkább az ár határozza meg a 
keresletet. „Sok esetben az ár alap-
ján döntünk, viszont az olcsó ter-
mék általában gyengébb minőségű, 
túlvegyszerezett” – irányította rá a 
fi gyelmet Szabó Árpád. Meglátása 
szerint a bizalomhiány is hozzájárul 
a fogyasztási szokások alakulásá-
hoz. „Romániában még mindig nem 
vagyunk meggyőződve arról, hogy 
ha valamire ráírják, hogy bió, az  
valóban az is, és megéri kifi zeti érte 
többszörös árat. Inkább választjuk a 
gyengébb minőségű, vegyszerezett, 
olcsó terméket, a különbözetet pedig 
elköltjük vitaminra és táplálékkiegé-
szítőre” – összegezte Szabó Árpád, 
hangsúlyozva, hogy ez alól ő maga 
sem kivétel.
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 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Határon átnyúló fejlesztési pályá-
zatot hirdet 25 milliárd forintos 

keretösszeggel a gazdaságvédelmi ak-
cióterv keretében a CED Közép-európai 
Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofi t 
Kft . – közölte a szervezet tegnap az MTI-
vel. A tájékoztatás szerint a CED20C 
elnevezésű pályázat kiemelt célja a 

munkahelyteremtés és a munkahelyek 
megőrzése a magyar vállalkozások ha-
táron átnyúló beruházásainak támoga-
tásán keresztül. Hangsúlyozzák, a CED 
a pályázati lehetőség révén a magyar 
vállalkozások és a magyar gazdaság 
versenyképességének fenntartásához 
és további fejlődéséhez kíván hozzá-
járulni. A programmal elsősorban 
azon Magyarországgal szomszédos 

országokban gazdasági tevékenység-
gel vagy kapcsolatokkal rendelkező 
magyar vállalkozások számára te-
remtenek lehetőséget az eredményeik 
fenntartására és bővítésére, amelyek 
a koronavírus-járvány következtében 
nehéz helyzetbe kerültek. A szinte va-
lamennyi ágazatot felölelő pályázati 
felhívás keretében elsősorban infra-
struktúra-fejlesztésre, eszközbeszer-

zésre, ingatlanvásárlásra és építésre 
igényelhető beruházási támogatás.

 A beérkezett pályázatokat 2020. de-
cember 31-ig bírálják el. A támogatás 
maximális értéke 276 688 000 forint, 
az intenzitásának maximuma pedig a 
projekt összes elszámolható költségé-
nek 60 százaléka. A pályázati feltéte-
lek és egyéb információk a www.ced.
hu/ced20c oldalon érhetők el.

Határon átnyúló gazdaságfejlesztési pályázatot hirdetnek Magyarországon

 » A támogatás 
maximális értéke 
276 688 000 
forint.

Sem az ár, sem a minőség szempontjából nem mindegy, melyik EU-tagállamban vásárolunk be




