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Gyakorlatilag megeszi a pén-
zünket az infl áció: a 8 száza-
lékhoz közelítő pénzromlás 
miatt a romániai reálbér ma 
már kevesebbet ér, mint tavaly 
ilyenkor, és a banki letétek 
után járó kamat is elszáll. A 
Krónika által megkérdezett 
közgazdász arra számít, hogy 
még lehet további növekedés, 
ám jövő év közepétől elkezdő-
dik a helyreállás.

» BÁLINT ESZTER, BÍRÓ BLANKA

N emhiába érezzük úgy, hogy 
vásárlásról vásárlásra töb-
bet hagyunk a boltok pénz-

táránál, és mintha kevesebbet érne 
a fi zetés, mint tavaly ilyenkor. A 
hivatalos statisztikák is alátámasz-
tották, hogy októberben csaknem 
másfél év után csökkent az infl áció 
fi gyelembe vételével számolt reál-
bér értéke. Az Országos Statisztikai 
Intézet (INS) legfrissebb adatsorai 
szerint a reálbér szeptemberben 
0,4 százalékkal volt kisebb a tava-
lyi kilencedik hónaphoz képest.

Szeptemberben 5732 lej volt a 
bruttó átlagbér és 3517 lej a nettó 
átlagbér. Tavaly szeptemberhez ké-
pest a nettó átlagbér 5,9 százalék-
kal volt magasabb, ugyanakkor az 
infl ációval kiigazított reálbér értéke 
0,4 százalékkal csökkent. A legma-
gasabb nettó átlagbér, 8578 lej az 
információtechnológia ágazatban 
volt, a legkisebb nettó átlagjövedel-
met, 1929 lejt a vendéglátóiparban 
jegyezték.

Legutóbb tavaly áprilisban csök-
kent a reálbér értéke éves összeve-
tésben, akkor 0,5 százalékkal esett 
vissza 2019 áprilisához mérten. Az 
elmúlt években viszont folyamato-
san nőtt a nettó és a bruttó átlagbér 
mellett a reálbér értéke is, miután a 
bukaresti kormány többször emelte 
a béreket a közszférában, akárcsak 
a minimálbért, és az infl áció ala-
csony volt. 2019-ben például az év 
csaknem három negyedévében az 
éves reálbér értéke mintegy 10–14 
százalékkal volt nagyobb. A 2020. 
áprilisi csökkenést megelőzően 
2018 februárjában és januárjában 
volt még egy-egy 0,2 és 6,2 százalé-
kos visszaesés a reálbér esetében.

Nemcsak a fi zetéseket, hanem 
a lejben elhelyezett banki letétek 
kamatját is megeszi az infl áció – 
irányította rá minap a fi gyelmet a 

Romániában 6,54 százalékkal 
csökkent a járműgyártás az 

első tíz hónapban a tavalyi év azo-
nos időszakához képest – közölte 
román járműgyártók egyesülete 
(ACAROM). Január és október kö-
zött 333 179 járművet állítottak elő a 
gyártók, míg tavaly ugyanebben az 
időszakban 356 491-et. Az idén gyár-
tott 333 179 jármű közül 208 104-et 
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„Megeszi” a lakosság pénzét a magas infl áció

Nem csak romániai jelenség. Világszinten szembesülnek a fogyasztók az egyre magasabb árakkal

» „A tavaly 
elmaradt beruhá-
zási döntéseknek 
most mutatkozik 
meg a hatása, erre 
még rátevődnek 
a világszinten 
tapasztalható 
logisztikai problé-
mák, konténerek 
ragadnak be a 
kikötőkbe, nincs 
elég ember, aki 
ezeket kezelje, 
az árumozgás 
lelassult, mindezt 
a legvégén valaki 
megfi zeti. Vagyis 
kevesebbet 
gyártunk, viszont 
a kereslet nem 
csökkent” – rész-
letezte a jelenleg 
zajló folyamatokat 
Szász Levente. 

» Az idén gyár-
tott 333 179 jármű 
közül 208 104-et 
a francia Renault 
tulajdonában levő 
Dacia, 125 075-öt 
pedig az amerikai 
Ford szerelt össze. 

Ziarul Financiar gazdasági napilap 
elemzése. A megtakarítások után 
fi zetett kamat ugyanis az összeg leg-
több 3 százalékára rúg, így a közel 8 
százalékos pénzhígulás csaknem há-
romévnyi kamatot nulláz le.

Mint ismeretes, októberben 7,94 
százalékra gyorsult a román éves 
infl áció a szeptemberi 6,3 százalék-
ról, ami jóval meghaladta a román 
jegybank várakozását és az 1,5–3,5 
százalékos célsávot. Az infl ációt az 
energia- és az üzemanyagárak látvá-
nyos növekedése serkenti, és az év 
végére akár a 10 százalékot is elérné 
a pénzromlás üteme, ha hatóságilag 
nem fagyasztották volna be az ener-
giaárakat, és nem nyújtanának ártá-
mogatást. Éppen ezért számít arra a 
román jegybank, hogy jövő április-
ban, miután lejár a kompenzáció, 8,6 
százalékos lesz az infl áció.

Válságos évet idéző pénzromlás
„Az utóbbi tíz évben nem volt ilyen 
magas infl ációs adat, viszont az azt 
megelőző időszakokban sokkal sú-
lyosabb infl ációs válságok is voltak 
Romániában” – vont mérleget a Kró-
nika megkeresésére Szász Levente ko-
lozsvári közgazdász, a Babeș–Bolyai 
Tudományegyetem Közgazdaság- és 
Gazdálkodástudományi Karának dé-
kánhelyettese. A szakértő szerint még 
lehet további növekedés, ám arra szá-
mít, hogy jövő év közepétől elkezdő-
dik a helyreállás.

„A statisztikai hivatal legutóbbi 
jelentése alapján októberben 7,9 
százalékos volt az infl áció, ami azt 
jelenti, hogy az előző év októberé-

hez képest a fogyasztói kosárban 
szereplő termékek ára átlagosan 7,9 
százalékkal növekedett. A drágulás 
termékkategóriánként különbözik, 
a szórás nagy, ám az infl ációval ép-
pen az átlagot követik, hogy összes-
ségében mennyivel nő az árszint” 
– mutatott rá a közgazdász. Hangsú-
lyozta, a 7,9 százalékos árnövekedés 
magas infl ációs értéknek számít, az 
előző gazdasági válság végén volt 
még hasonló mértékű a mutató, ám 
az utóbbi tíz évben nem volt ilyen 
magas infl ációs adat.

Globális jelenség
a magas infl áció
Szász Levente ugyanakkor fontosnak 
tartotta kiemelni, hogy ez nem egy 
romániai jelenség, nem a romániai 
gazdaságpolitika eredménye, hanem 
globálisan mutatkozik, világszinten 
szembesülnek a magas infl ációval, 
az Amerikai Egyesült Államok is ez-
zel küzd. Az emelkedő infl áció okai is 
globálisak, a koronavírus-járvány és 
a kezelésének gazdasági utóhatása. 
„Az energiaárak emelkedése az infl á-
ció egyik kiváltója, ennek a hátteré-
ben pedig az áll, hogy az energetikai 
cégek az előző év bizonytalanságá-
ban nem eszközöltek beruházásokat, 
nem építettek ki újabb kapacitásokat. 
De ugyanez történt a chipgyártással, 
a bányászattal, az alapanyag-kiter-
meléssel is” – magyarázta a közgaz-
dász. Mint aláhúzta: ezek a vállalatok 
a pandémia hatására nehéz helyzet-
be kerültek, és ezt csak úgy tudták 
átvészelni, hogy lefaragták a költsé-
geiket, ám értelemszerűen nem a fo-

lyó költségeket csökkentették, nem az 
alkalmazottak fi zetését vágták vissza, 
hanem a beruházásokat fogták visz-
sza. Vagyis a kőolajtermelő nem kere-
sett újabb olajmezőt, a fi nomító nem 
épített újabb tartályt.

„A tavaly elmaradt beruházási 
döntéseknek most mutatkozik meg 
a hatása, erre még rátevődnek a vi-
lágszinten tapasztalható logisztikai 
problémák, konténerek ragadnak be 
a kikötőkbe, nincs elég ember, aki 
ezeket kezelje, az árumozgás lelas-
sult, mindezt a legvégén valaki meg-
fi zeti. Vagyis kevesebbet gyártunk, 
viszont a kereslet nem csökkent, 
visszaállt a válság előtti szintre, sőt 
meg is haladja azt, hiszen az emberek 
továbbra is fűtik a lakásaikat, hasz-
nálják az elektronikai eszközöket” 
– részletezte a jelenleg zajló folya-
matokat Szász Levente. Rámutatott: 
mindez nemcsak a végső fogyasztó 
szintjén, hanem a feldolgozóiparban 
is érvényesül, a gyárak energiael-
látása ugyanígy működik. „Mivel a 
kínálat csökkent, a kereslet viszont 
visszaállt, sőt növekedett, alap gaz-
dasági törvényszerűség, hogy az árak 
emelkednek, és ez tükröződik a ma-
gas infl ációban” – hangsúlyozta.

Rövid távon növekedés,
hosszú távon javulás
A szakértő kérdésünkre arról is be-
szélt, hogy bár a mostani infl ációs 
ráta magasnak számít, nem kell el-
keseredni, hiszen a kilencvenes évek-
ben ennél súlyosabb infl ációs válsá-
gokat is átélt Románia.

A BBTE közgazdásza ugyanakkor 
még további növekedésre számít, ám 
meglátása szerint jövő év közepétől 
csökkenni fog az infl áció. „Megvan-
nak azok a mechanizmusok, több-
nyire a jegybankok eszköztárában, 
amivel enyhíteni lehet az infl ációt. 
A Román Nemzeti Bank már lépett, 
alapkamat-emelést hajtott végre, a 
döntéshozók igyekeznek ellenőrzés 
alatt tartani a folyamatot. A globális 
gazdaságban is helyre kell állniuk 
az ellátási láncoknak, meg kell hogy 
szűnjenek a megszakadások, a hiá-
nyok, a világgazdaságnak meg kell 
tudnia birkózni ezekkel a kihívások-
kal,  legalább olyan szinten, hogy 
minden országban javuljon a hely-
zet” – szögezte le Szász Levente.

Mint mondta, az elemzők külön-
böző időpontokat vetítenek előre az 
enyhülésre, ám meglátása szerint, ez 
2022 második felében mindenképp 
megtörténik, de már az év első felé-
ben jó irányban történik elmozdulás 
az infl áció terén.

a francia Renault tulajdonában levő 
Dacia, 125 075-öt pedig az amerikai 
Ford szerelt össze. Októberben 18 277 
járművet gyártottak, ebből 13 820-at a 
Dacia és 4457-et a Ford.

Összességében októberben ke-
vesebb autót állítottak elő, mint 
szeptemberben, amikor 29 077 jár-
művet szereltek össze. A romániai 
gyártókat is sújtja ugyanis az elekt-

romos félvezetők globális hiánya, 
ezért szeptemberben és októberben 
mindkét gyártó rövidebb időszakok-
ra többször is ideiglenesen leállítot-
ta tevékenységét a nyersanyaghiány 
miatt. Ez megérződött a szeptemberi 
ipari termelésben, amely a kiigazí-
tott érték szerint 3,2 százalékkal ma-
radt el a tavalyi kilencedik havitól. 
Elemzők arra számítanak, hogy a ro-

mán gazdaság növekedése a korábbi 
várakozásokhoz képest valamelyest 
lassul az utolsó negyedévben, ami-
nek egyik oka az ipari termelés szeré-
nyebb növekedési üteme. Az Orszá-
gos Statisztikai Intézet (INS) hétfőn 
közölte, hogy a román GDP január 
és szeptember között 7,1 százalékkal 
nőtt a tavalyi év azonos időszakához 
mérten. (Hírösszefoglaló)
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A félvezetőhiány miatt visszaesett a romániai autógyártás




