
hírfolyam

> Félszázalékos GDP-növekedést je-
lent be az INS: A Mediafax hírügynök-
ség kormányzati információi szerint az 
idei első negyedév kapcsán a bruttó hazai 
termék (GDP) félszázalékos növekedé-
séről fog beszámolni mai jelentésében az 
Országos Statisztikai Intézet, ami pedig 
a tavalyi utolsó negyedévi 0,2 százalékos 
GDP-bővülés után technikailag is a re-
cesszióból való kilábalást jelenti – mutat 
rá az hírügynökség.

> Pluszlóerőket kap az export-Duster. 
Új, kétliteres, 140 lóerős erőforrással is szereli e 
héttől Duster terepjáróit a Dacia – jelentette be 
Anca Oreviceanu, a Renault romániai kommu-
nikációs igazgatója. A Mioveni-ben gyártásba ál-
lított kétezer köbcentis motor azonban egyelőre 
kizárólag külföldi piacokra szánt Dusterekhez 
dukál. Ez az első eset, hogy a gyártó 1,6 literes 
hengerűrtartalomnál nagyobb motorral ren-
delkező és 105 lóerőnél nagyobb teljesítményű 
gépkocsit gyárt. A gyártó kommunikációs ve-
zetője szerint a Dacia tavaly 57 millió lejes be-
fektetéssel hozta létre az új motortípust gyártó 

részleget. Mioveni-ben ugyanakkor a motorpa-
letta bővülésével együtt immár az Euro5-ös kör-
nyezetvédelmi besorolású erőforrások gyártása 
is elindul, melyeket a Dacia mellett a Renault, 
Nissan és Renault–Samsung márkájú gépko-
csikba is szerelni fognak.

> Nem használhatók az OTP-kártyák 
szombatról vasárnapra. A kártyarendszerrel 
kapcsolatos felújítási és karbantartási munká-
latok miatt nem lesznek használhatók az OTP 
Bank romániai kirendeltségei által kibocsátott 
bankkártyák szombaton 23.50 és vasárnap 

12.00 óra között – derül ki a bank lapunkhoz 
eljuttatott tájékoztatójából. A pénzintézet kár-
tyáival ez idő alatt nem lesz lehetséges sem fi-
zetni, sem az automatákból pénzt felvenni. A 
pénzintézet azonban leszögezi, hogy az emlí-
tett időszak alatt az OTP Bank bankautoma-
ta-hálózata továbbra is a megszokott módon 
fog működni, a szolgáltatásleállás tehát az 
ATM-eket nem érinti. Az OTP Bank Romá-
nia 2006-tól mostanáig 200 ezer Master Card 
és Visa bankkártyát bocsátott ki, a bank háló-
zatában több mint 130 bankautomata és 1200 
POS-állomás működik.
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Árgerjesztő élelmiszerek, hidegrÁzÁst okozó fűtésszÁmla

Infláció sokktól tart a lakosság

Gazdaság

az áprilisban mért 8,34 százalék-
ról év végére sem fog 6 százalék 
alá csökkenni az infláció – állít-
ják szakemberek. az okokat az 
élelmiszerárakat emelő időjá-
rási tényezők mellett az állami 
szubvenciók leépítése nyomán a 
távhődíjak akár 60 százalékot is 
elérő drágulásával magyarázzák.

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

A vártnál is jóval nagyobb 
volt az Országos Statiszti-
kai Intézet napokban köz-

zétett áprilisi havi kiskereskedelmi 
árindexe. Az éves viszonylatban 
8,34 százalékra nőtt inflációs rátá-
ban – amint az várható volt – to-
vábbra is az élelmiszerek jelentet-
ték a fő felhajtó erőt. Márciushoz 
képest például a burgonya ára 
újabb 4,54 százalékkal emelkedett, 
a zöldségféléké és a zöldségkonzer-
veké 1,53 százalékkal, a friss gyü-
mölcsöké 7,71 százalékkal, a cu-
koré pedig 4,99 százalékkal. Éves 
viszonylatban azonban még lehan-
golóbb a kép: a burgonya ára 30,36 
százalékkal, a zöldség- és konzerv-
termékeké 21,20, a friss gyümöl-
csökké 21,24 százalékkal, az étolajé 
5,48, a tehéntejé 3,89 százalékkal, 
a cukoré pedig 17,56 százalékkal 
drágult. Ez uniós viszonylatban is 
az egyik legiramosabb arányt mu-
tatja, s e tekintetben Bulgária után 
Románia a második helyet foglal-
ja el a legnagyobb inflációjú EU-
tagok listáján.

felpörgő 
kiskereskedelmi árak
Egyébként az Európai Bizott-

ság is készített egy hasonló, az élel-
miszerek kiskereskedelmi árának 
2010. augusztus és 2011. április 
közötti növekedésére vonatkozó 
statisztikát. Kiindulópontnak azért 
választották az elmúlt esztendő au-
gusztusát, mert értékelésük szerint 
akkortól érezteti hatását az Euró-
pa-szerte kedvezőtlen mezőgazda-
sági terméseredmények élelmiszer-
ár-felpörgése. Az EB statisztikája 
szerint a szóban forgó időszakban 
Romániában a mezőgazdasági és az 
élelmiszeripari fogyasztási cikkek 
9,6 százalékkal emelkedtek, Bulgá-
riában 12,3 százalékkal, Magyaror-
szágon 7,5 százalékkal, Lettország-
ban 7,4 százalékkal, Litvániában 
7,1 százalékkal, Lengyelországban 

6,9 százalékkal, míg Csehország-
ban csak 4 százalékkal.

fagykár drágíthatja 
az élelmiszereket
Mugur Isărescu, a Román Nem-

zeti Bank elnöke szerint az élel-
miszerárak még tartogathatnak 
meglepetéseket. Az első már bekö-
vetkezett: az elmúlt hét végén or-
szágszerte fagykárokat szenvedtek 
a gyümölcsösök, de Brăila megyé-
ben a gabonafélék is. Ugyanakkor 
a szakemberek véleménye szerint a 
hideg miatt jó két héttel megkésett 
a vegetációs időszak is, ami ugyan-
csak hátrányosan befolyásolhatja 
a terméseredményeket. Jelentős 
fagykárok keletkeztek más európai 
országokban is, többek között Ma-
gyarországon, Lengyelországban és 
Németországban, jobbára a gyü-
mölcstermesztésben, de Magyaror-
szágon és Lengyelországban a bur-
gonyaültetvényekben és a gabona-
félékben is. Emiatt feltételezhetően 
drágulni fognak egyes importból 
származó mezőgazdasági eredetű 
élelmiszeripari termékek is. A hús 
és húskészítmények tekintetében 
is aggasztók az előrejelzések: az ér-
dekképviseleti szervezetek szerint a 

takarmánygabona drágulása okán e 
termékek árai is egy-két hónapon 
belül 10-15 százalékkal emelked-
hetnek, veszélybe sodorva akár a 
jegybank inflációs előrejelzését is.

elszabaduló fűtésszámlák
A Nemzetközi Valutaalap kül-

döttségének látogatását követően 

nyilvánosságra került az a meg-
állapodás, miszerint még az idén 
megszüntetik a távfűtés szubven-
cionálását. Az intézkedés nyomán 
becslések szerint akár 60 száza-
lékkal is növekedhetnek a távfű-
tési helyi referenciaárak. A távfű-
tési támogatás felülvizsgálatának 
ügyét Emil Boc kormányfő is el-

ismerte, ugyanakkor utalt arra is, 
hogy egyes lakossági kategóriákat 
továbbra is fűtéspótlékkal fognak 
segíteni. Ez viszont még nem je-
lenti a kedvezményezettek számá-
ra sem az eddig távhő-szolgáltatási 
és melegvízdíjak szinten tartását. 
A szubvencionálás megszüntetése 
ugyanakkor a leválások számának 
ugrásszerű megnövekedéséhez ve-
zethet, akár el is lehetetlenítheti a 
távhőszolgáltatók tevékenységét. 
Sok jóra azonban a földgázfo-
gyasztók sem számíthatnak: a Va-
lutaalappal megkötött egyezmény 
értelmében 2013-ig liberalizál-
ják az ipari fogyasztók esetében 
a gázárakat, ugyanez a lakossági 
fogyasztók esetében két év ké-
séssel, 2015-ig következik be. 
Bár az ipari földgázárak emel-
kedése közvetlenül nem érinti 
a lakosságot, a termékek árába 
beépülő magasabb gázszámlát 
viszont végsőképpen így is a fo-
gyasztó fogja megfizetni. Mind-
ez alapján a jegybank akár máris 
újból felülvizsgálhatja inflációs 
előrejelzését, a pénzromlási ráta 
december végére ugyanis egyes 
elemzők szerint nem fog 6 száza-
lék alá csökkenni.

Az alapélelmiszerek közül is a zöldség-gyümölcs drágulása viszi a prímet. A jegybank és a statisztikai hivatal közötti vitába fajul, mi milyen súllyal kerüljön a fogyasztói kosárba fotó: mti

milyen súlyozással kerüljenek az élelmiszerek 
a fogyasztói kosárba?

Az infláció számításánál figyelembe vett fogyasztói kosárból Románi-
ában az élelmiszerek – a szeszes italok kivételével – 31,1 százalékkal 
részesülnek, s ilyenképpen azok jelentős áremelkedése ugyancsak kihat 
a lakosság vásárlóerejére. A szóban forgó részarány Bulgáriában 17 szá-
zalék, Magyarországon 17,6 százalékos, Lettországban 22,8 százalékos, 
Litvániában 23,7, Lengyelországban 19,7, Csehországban pedig 15,6 
százalék. Mugur Isărescu, a Román Nemzeti Bank kormányzója a mi-
nap kijelentette, számára érthetetlen egyes élelmiszerek folyamatos drá-
gulása – ezek között említve a cukrot és az étolajat is –, hozzátéve, hogy 
mindez már-már kiszámíthatatlanná teszi a várható inflációt. Ezzel kap-
csolatban a jegybank első embere kifogásolta az Országos Statisztikai 
Intézet (INS) inflációszámítási módszertanát is, szorgalmazva egyúttal 
az élelmiszerek a fogyasztói kosáron belüli részarányának csökkentését. 
Lehet, hogy ilyenképpen a statisztikákban jobban mutatna az infláció, 
de ettől még nem „izmosodna” a vásárlóerő. Egyébként a jegybank a 
minap éves inflációs előrejelzésének kiigazítására kényszerült, 3,6 szá-
zalékról 5,1 százalékra emelve azt.


