
A közép-európai uniós tagálla-
mok közül a romániai fogyasztók 
jutnak a legdrágábban a tisztál-
kodási szerekhez, de olcsóság 
szempontjából nem maradunk el 
az alapélelmiszerek tekintetében 
sem – derül ki a Gfk piackutató 
cég ár-összehasonlításon alapu-
ló jelentéséből. Mifelénk a leg-
drágább a fogkrém, a sampon és 
a mosópor is, miközben e termé-
kekből európai viszonylatban is a 
legalacsonyabb az egy főre jutó 
fogyasztás.
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2010-ben is Románia jegyezte 
a legnagyobb inflációs rátát a 
kelet-közép-európai országok 

közül – derült ki a hivatalos statisz-
tikai adatokból. Az áremelkedést 
ezen belül is egyes mezőgazdasági 
és élelmiszeripari termékek vit-
ték. A cukor és az étolaj esetében 
ugyanakkor immár több mint két 
éve „ível felfelé” az árgörbe: a cukor 
esetében mintegy 90 százalékos, az 
étolaj esetében pedig közel 60 szá-
zalékos drágulást mutatnak az ada-
tok – Románia mellett ugyanakkor 
más országokban is elrugaszkodtak 
az árak. Magyarországon például a 
kormány a cukor kiskereskedelmi 
árának növekedése miatt az elmúlt 
hét végén 2 ezer tonna cukrot do-
bott piacra az árak mérséklése ér-
dekében. Ezt a cukormennyiséget 
rögzített áron két nagy üzletlánc 
révén hozzák forgalomba, remél-
ve, hogy így a többi forgalmazó is 
az árcsökkentésre kényszerül. Ám 
Magyarország esetében jelentős a 
határon túli bevásárló-turizmus is: 
Ukrajnában benzint, Szlovéniában 
pedig cukrot érdemes a leginkább 
beszerezni.

Importszükséglet
drágítja a cukrot
A cukornál maradva: a romá-

niai termelés 1990-ben még 538 
ezer tonna volt, 2000-ben 475 ezer 
tonnára csökkent, a jelenlegi terme-
lés pedig 320 ezer tonna körül van. 
1990-ben egyébként Romániában 
még 33 cukorgyár működött, jelen-
leg 10, abból is egy fizetésképtelen. 
A cukorgyárak tömeges bezárása 
egyrészt az elavult technológiáival, 
másrészt pedig az uniós csatlakozás 
előnytelen cukorkvótájával magya-
rázható. Románia ugyanis cukorré-

pából 110 ezer tonna cukorkvótát 
kapott, míg a nyerscukor-finomítás 
évi 33 ezer tonnában van megszab-
va, miközben a hazai szükséglet 
550-600 ezer tonna körül van. Ha-
sonlóképpen „rosszul járt” Magyar-
ország is a cukorkvótával, így jelen-
leg csak egyetlen cukorgyár termel. 
Románia estében ugyanakkor kü-
lönösebb gond 2009-ig nem volt 
a cukorral, mert egy uniós türelmi 
időtartam során vámmentesen le-
hetett behozni Moldovából, és ér-
vényben volt a brazíliai cukorkon-
tingensre vonatkozó engedmény is. 
A 2008-as időszakban egyébként 
az alacsony romániai cukorár von-
zotta a magyar bevásárló-turistákat 
is. Mára bár a helyzet sokban meg-
változott, azonban túlzás lenne azt 
állítani, hogy a környező országok-
ban bármit olcsóbban lehet megvá-
sárolni, mint Romániában.

Azonos árú étolaj,
olcsóbb sör,
drágább margarin
A neves Gfk piackutató cég 

munkatársai a kelet-közép-európai 
országokban 11 termékkategóriára 
vonatkozóan végeztek felméréseket, 
a hivatalos statisztikák tartalmazta 
árindexeket hasonlították össze, az 
árakat pedig euróban hozták közös 
nevezőre. A tanulmány szerint a 
romániai ásványvíz, sör és étolajter-
mékek árai állják a versenyt a bul-
gáriai, a magyarországi, a lengyel és 
a csehországi árakkal. Romániában 
például a sör 0,7 eurós literenkénti 
ára olcsóbb, mint Magyarországon, 
ahol a habos ital literjéért átlagosan 
0,9 eurót kell fizetni. Azonos vi-

szont az étolaj ára (1,2 euró/liter), 
ám Bulgáriában az étolaj literje ki-
csivel kevesebbe, 1,1 euróba kerül. 
A térségünkbeli öt ország – azaz 
Románia mellett Magyarország, 
Lengyelország, Bulgária és Cseh-
ország – közül a szénsavas üdítők 
Romániában 0,5 eurós literenkén-
ti átlagáron a legdrágábbak, míg 
a legolcsóbbnak Bulgáriában és 
Magyarországon számít, egyaránt 
0,3 eurós literenkénti átlagárral. A 
margarin azonban Csehországban 
a legdrágább (2,2 euró/kg), azt kö-
veti Románia (2 euró/kg), a legol-
csóbb pedig Lengyelországban (1,6 
euró/kg). A tanulmány készítői 
ugyanakkor megjegyezték, hogy 
az élelmiszerek és mezőgazdasági 
termékek romániai kiskereskedel-
mi áralakulásában szerepe volt az 
áfa tavalyi 5 százalékos emelésének 
is. miközben egyes országokban 
az alapvető élelmiszerekre csök-
kentett áfakulcsot alkalmaznak. A 
Gfk kutatói szerint a szóban forgó 
termékek – amennyiben import-
ból származnak és nem euróövezeti 
országból valók – kiskereskedelmi 
árát érzékenyen érintheti az euró/
hazai pénznem árfolyama is. Mind-
ez különösképpen érvényes Romá-
nia esetében.

Többe kerül a tisztálkodás
Romániában
Románia esetében az import 

talán a háztartási vegyszerek és a 
testápoló szerek áralakulása kap-
csán játssza a legnagyobb szere-
pet. E termékek túlnyomó több-
ségét ugyanis külföldről hozzák 
be, a kiskereskedelmi árakat így 
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> Bemutatták a PISA-programot. Bu-
karestben mutatták be a múlt héten a 
Kovászna és Hargita megyei munkaerő-el-
helyező ügynökségek az országos ügynökség 
támogatásával kidolgozott PISA, azaz az al-
kalmazók pénzügyi támogatásának informa-
tikai feldolgozását segítő programot. Az Eu-
rópai Szociális Alapból társtámogatott pro-
jekt a humánerőforrás-fejlesztésre irányuló 
ágazati operatív program része. Fő célja, 
hogy ezáltal a munkaadóknak lehetőségük 

legyen nyilatkozataik elektronikus úton tör-
ténő leadására, kiküszöbölve a tévedéseket, 
ugyanakkor kizárja annak lehetőségét, hogy 
az alkalmazók elveszítsék a pénzügyi támo-
gatásokat, valamint megkönnyíti és növeli a 
cégek hozzájárulását a foglalkoztatáshoz is.

> Gyengébben fogyott a Dacia. A Logan 
modell 2004-es esztendei bemutatója óta Eu-
rópa-szerte először csökkent a Daciák iránti 
kereslet, a mioveni-i gyár futószalagjairól az 
első öt hónapban közel 10 ezerrel kevesebb 
gépkocsi gurult le, mint a tavalyi év azonos idő-

szakában. Az év első öt hónapjában a gyár 136 
ezer Daciát gyártott: a futószalagról legördült 
gépkocsik 51 százaléka Duster-modell volt, 
ami termelésben 69 ezer városi terepjárót ta-
kar. A Dacia exportlistáját vezető Sanderóból 
idén mindössze 27,5 ezer darabot gyártottak, 
65 százalékkal kevesebbet, mint 2010 első öt 
havában. A Mioveni-ben gyártott Daciák kö-
zel 90 százalékát továbbra is külföldön érté-
kesítik, a Logan-modellek 53, a Logan MCV 
94, míg a Sanderók 97 százalékát exportálják. 
A mioveni-i üzem 1389 autót gyárt naponta, 
tavaly a napi átlag 1376 darab volt.

Hirdetés

10 százaléKKal drágul az ipari földgáz

Árat emelnek
a műtrágyagyártók

az ország legnagyobb műtrágyagyártói máris ár-
emelésekkel reagálnak az Országos Energiaszabá-
lyozási Hivatal július elsejei, az ipari földgáz árának 
10 százalékos drágítására. az áremelés hatása 
ugyanakkor rövidesen az ipari termékek széles ská-
láján is érződni fog.
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Az ipari földgáz két éven belüli szabadárussá tétele 
keretében július elsejétől az ár 10 százalékos drágí-
tását engedélyezi a romániai ipariföldgáz-szolgál-

tatók számára az Országos Energiaszabályozási Hatóság 
(ANRE). Arról már beszámoltunk, hogy a 2011/53-as  
sürgősségi kormányrendelet értelmében a háztartási és a 
lakossági távfűtésre felhasznált földgáz ára 2012. március 
31-ig változatlan marad. 

Az ipari felhasználók esetében viszont a földgáz 
2013-ig szabadárassá válik, ám drágításra időközben is 
lehetőség lesz.

A kormányrendelet jogalapját a Hivatalos Közlöny-
ben június 23-án megjelent 2011/1284/27/160-as közös 
miniszteri és szakhatósági rendelet képezi, amely a föld-
gázmennyiségek belpiaci értékesítésére és a földgázszek-
torban foganatosítandó egyes intézkedésekre vonatko-
zik. Bár a rendelet jobbára technikai jellegű előírásokat 
tartalmaz, mégis közérdeklődésre tarthat számot, hogy 
2012. március 31-ig a lakossági fogyasztások esetében – 
legyen szó akár háztartási, akár távfűtésre használt föld-
gázról – a 2011. június 30-i hatósági ár alkalmazandó. 
Hogy mi történik azután, erre egyelőre nehéz lenne vá-
laszt adni, de számolva azzal, hogy a befagyasztás 2012. 
március 31-ig „érvényes”, szinte magától értetődő a kilenc 
hónap múlva esedékes drágítás.

A bizonytalanság ugyanakkor a lakossági földgáz-
árak alakulása mellett kivetíthető a távfűtés-szubven-
cionálás majdani módjára is, valamint az úgynevezett 
lakossági, rászorultsági alapon folyósított fűtéstámo-
gatásra is. Állami szubvenció biztosan nem lesz: a 
befagyasztott ár okán ezentúl nem jöhet szóba drágu-
lás, illetve abból származó árkülönbözet, amit eddig 
az állami szubvenció révén „fedeztek le”. A hét végén 
kormánykörökből kiszivárgott félhivatalos értesülé-
sek szerint a helyi költségvetésekből – amennyiben 
van erre pénzforrás – továbbra is lehet szubvenciót 
előirányozni, de állítólag a fűtéstámogatásban is aktí-
vabb szerepvállalást szánnak az önkormányzatoknak. 
Az viszont biztos, hogy az ipariföldgáz-fogyasztóknak 
megállapított díjszabások az Energiaszabályzási Or-
szágos Szakhatóság június 24-i közleménye értelmé-
ben július 1-jétől átlagosan 10 százalékkal emelked-
nek. Az ANRE a részleges gázáremelést az importált 
földgáz ezer köbméterenkénti árának 290 dollárról 
460 dollárra való növekedésével indokolja, de módo-
sította az egységes gázköltséget (CUG) meghatározó 
importált/belföldi kitermelésű gáz arányát is. Az ipari 
fogyasztók esetében a gázköltséget a 77 százalék bel-
földi kitermelésű, illetve 23 százalék importgáz aránya 
alapján állapítják meg, a lakossági fogyasztók esetében 
ez az arány 89 százalék belföldi, illetve 11 százalék im-
portált gáz.


