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H I R D E T É S

MEGKÖZELÍTETTE A 8 SZÁZALÉKOT AZ ÉVES INFLÁCIÓ OKTÓBERBEN

Nőttek a rezsiszámlák

Az áram, a földgáz és az 
étolaj drágult a legnagyobb 
mértékben az elmúlt egy 
évben. Az októberi volt 
ugyanakkor az első hónap a 
2021-es évben, amikor egyet-
len termék és szolgáltatás 
ára sem csökkent a múlt év 
azonos hónapjához képest.
» KRÓNIKA

A szeptemberi 6,3 százalék-
ról 7,9 százalékra nőtt az 
éves infl áció októberben – 

derül ki az Országos Statisztikai 
Intézet (INS) által tegnap nyilvá-
nosságra hozott adatsorokból. A 
fogyasztói árak 1,8 százalékkal 
növekedtek októberben szep-
temberhez képest. Az év elejéhez 
viszonyított infl áció 7,4 százalé-
kos, a múlt év októberéhez viszo-
nyított ráta pedig 7,9 százalékos. 
A fogyasztói árak az elmúlt egy 
évben (2020. november – 2021. 
október) átlagban 4,1 százalék-
kal nőttek az előző egy évhez 
(2019. november – 2020. októ-
ber) képest. A 2021 szeptembe-
réhez viszonyított 2021. októberi 
harmonizált fogyasztói árindex 
101,32 százalékos volt.

Az októberi különben az első 
hónap a 2021-es évben, amikor 
egyetlen termék és szolgáltatás 
ára sem csökkent a múlt év azo-
nos hónapjához képest. A nem 
élelmiszertermékek 11,39 száza-

lékkal, az élelmiszerek 5,25 szá-
zalékkal, a szolgáltatások pedig 
3,96 százalékkal drágultak.

Az elmúlt egy évben a legna-
gyobb mértékben az áram, a 
földgáz és az étolaj ára nőtt: 2020 
októbere és 2021 tizedik hónapja 
között a villamos energia 24,65, a 
földgáz 46,07, az üzemanyagok 
23,51, az étolaj pedig 26,29 száza-
lékkal drágult. Múlt év októberé-
hez képest az élelmiszerek közül 
az étolajon kívül a legnagyobb 
mértékben a burgonya drágult, 
18,04 százalékkal, és egyetlen 
termék ára sem csökkent. Az év 
elejétől a citrusfélék 19,98 száza-
lékkal, az étolaj 22,63 százalékkal 
drágultak. Múlt év októberéhez 
képest a nem élelmiszer jellegű 
termékek közül az elektromos 
áram mellett a földgáz és az 
üzemanyagok drágultak a legje-
lentősebben, 46,07, illetve 23,51 

százalékkal, egyetlen termék ára 
sem csökkent. Az év eleje óta az 
áram 23,15, a földgáz 46,07, az 
üzemanyag 21,38 százalékkal 
drágultak.

Egy év alatt a víz- és csator-
názási díj 6,51 százalékkal, az 
orvosi szolgáltatások ára 5,58 
százalékkal nőtt. Az év elejétől a 
víz- és csatornázási díj 6,98 szá-
zalékkal, a postai szolgáltatások 
5,53 százalékkal drágultak. A re-
pülőjegyek ára 16,2 százalékkal 
csökkent.

Mint ismeretes, a Román Nem-
zeti Bank (BNR) augusztusban 
felfelé módosította az infl ációs 
várakozását, Mugur Isărescu 
kormányzó szerint az idei év vé-
gére 5,6 százalékos fogyasztói 
árindexre számítanak. A jegy-
bank várakozása szerint az éves 
infl áció jövő év végére 3,4 száza-
lékra csökken.

» HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Idén októberig 0,7 százalékkal 
több új autót helyeztek forgalom-

ba Romániában, mint a múlt év 
első tíz hónapjában; a környezet-
kímélő járművek eladása 94 szá-
zalékkal nőtt, ami 12,8 százalékos 
piaci részesedést eredményezett. 
A Gépkocsigyártók és Importőrök 
Egyesületének (APIA) friss adatai 
szerint a január és október között 
új gépjárművet (személyautót és 
haszonjárművet) vásárlók közül 
a legtöbben a Dacia (29 345 da-
rab), a Ford (9528 darab), a Toyota 
(7974), a Volkswagen (7918), a Re-
nault (7727), a Hyundai (7478), a 
Skoda (6907), a Mercedes (5995), 
a Suzuki (3955) és a Peugeot (3205) 
modelljei közül válogattak. Októ-
berben 9496 személyautót helyez-
tek forgalomba az országban, ami 
23,5 százalékos visszaesést jelent 
a tavalyi tizedik hónaphoz képest, 
a januártól októberig tartó idő-
szakban azonban 0,7 százalékos 
növekedést jegyeztek. A piaci ré-
szesedést tekintve az első helyen a 

városi terepjárók (SUV) szegmense 
áll 43,6 százalékos részesedéssel 
(+5,1 százalékpont 2020-hoz ké-
pest), ezt a C-osztály (28,2 százalé-
kos részesedés – 5,2 százalékpont) 
és a B-osztály (20,8 százalékos ré-
szesedés – 0,3 százalékpont) köve-
ti. Az eladott autók 66,9 százaléka 
benzinmotoros volt – ez enyhe, 
0,4 százalékos növekedést jelent 
a 2020 első tíz hónapjában jegy-
zett arányhoz képest. A dízelautók 
részaránya 6,6 százalékkal 20,3 
százalékra mérséklődött.

Eközben a környezetkímélő 
autók piaci részesedése 12,8 szá-
zalékra nőtt október végére, ami 
kétszerese a tavaly ilyenkor jegy-
zett 6,6 százaléknak. A múlt évhez 
hasonlóan, amikor a gépkocsipi-
ac zsugorodása ellenére is nőtt a 
környezetkímélő autók eladása, 
2021-ben eddig szinte kétszer any-
nyi járművet értékesítettek ezekből 
a típusokból, mint a tavalyi első tíz 
hónapban. A plug-in hibrid autók 
eladása kiemelkedő mértékben, 
233,6 százalékkal nőtt a vizsgált 
időszakban. 

Népszerűbb a zöldautó

Az alapkamat emeléséről döntött a BNR

A Román Nemzeti Bank (BNR) kedden 25 bázisponttal, 1,75 szá-
zalékra emelte az alapkamatot, miután októberben is ugyanolyan 
mértékben 1,50 százalékra növelte. Egyes elemzők arra számítot-
tak, hogy a központi bank már novemberben 2 százalékra emeli 
az alapkamatot. Adrian Vasilescu, a BNR stratégiai tanácsadója 
szerdán az Agerpres hírügynökségnek elmondta, hogy az infl ációt a 
több ezer termék és szolgáltatás közül összesen hat gyorsította fel, 
ezek közül is néhánynak rendkívüli mértékű drágulása. Úgy vélte, a 
központi bank jól tette, hogy csak 25 bázispontos alapkamat-eme-
lésről döntött, ugyanis az üzemanyag, a gáz és a villamos energia 
árát nem tudja befolyásolni a monetáris politika. A BNR illetékesei 
korábban elmondták, hogy egy túl gyors alapkamat-emelési ütem 
megfojthatja a gazdasági növekedést, ami elkerülendő.

KÉ
PÜ

NK
 

IL
LU

SZ
TR

ÁC
IÓ

. F
O

TÓ
: H

AÁ
Z 

VI
NC

E/
AR

CH
ÍV

Mélyebben a zsebünkbe kell nyúlnunk. Az áram és a földgáz lakossági ára drágult leginkább októberben




