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Nőtt a hat- és a 
kilenchavi ROBOR
1,78 százalékon maradt tegnap 
a háromhavi irányadó bankközi 
kamatláb, a ROBOR 3M, miköz-
ben a hathavi ROBOR 1,92 szá-
zalékra nőtt a keddi 1,91 száza-
lékról – közölte a Román Nem-
zeti Bank (BNR). Mint ismert, a 
háromhavi ROBOR alapján szá-
molják ki a változó kamatozá-
sú hitelek törlesztőrészletét, 
miközben a hathavi ROBOR-t 
a jelzáloghitelek törlesztő-
részletének kiszámításakor al-
kalmazzák. Ugyanakkor 1,93 
százalékról 1,94 százalékra 
nőtt a kilenchavi ROBOR, amit 
a bankok közötti kölcsönök ka-
matjának kiszámításakor alkal-
maznak.

A sztrádaépítést 
sürgeti Isărescu
Nemcsak a Piteşti–Nagysze-
ben, hanem a Marosvá sár-
hely–Iaşi autópályára is szük-
ség van Mugur Isărescu, a 
Román Nemzeti Bank elnö-
ke szerint. „Állandóan szó 
van arról, hogy az autópályá-
nak át kell szelnie a Kárpáto-
kat. Erre azonban nemcsak 
észak–dél, hanem kelet–nyu-
gat irányban is szükség van, 
tehát nemcsak a Piteşti–
Nagyszeben, hanem a Maros-
vásárhely–Iaşi autópályára is 
szükség van” – szögezte le a 
jegybankelnök. 

 1 euró       4,5854
1 dollár      3,8831
 1 svájci frank 3,9826
1 font sterling 5,1205
100 forint 1,4793

Valutaváltó

Felfele módosította a román GDP növekedési előrejelzését a Nemzetközi Valutaalap

Javuló gazdasági kilátások
Lényegesen nagyobb 

gazdasági növekedést 

vár az év végére Romá-

niában a Nemzetközi 

Valutaalap, mint a tava-

szi előrejelzésében.

A Nemzetközi Valutaalap 
(IMF) javította az idei és a 
jövő évi román gazdaság 

növekedési előrejelzését őszi 
világgazdasági prognózisában. 
A washingtoni székhelyű pénz-
intézet elemzői arra számíta-
nak, hogy a román bruttó hazai 
termék (GDP) az idén 5,5 száza-
lékkal bővül, miután a tavaszi 
jelentésben még 4,2 százalékos 
növekedéssel számoltak. A jö-
vő évi előrejelzést is jelentősen 
emelték, így 2018-ban 4,4 száza-
lékos GDP-bővülésre számíta-
nak a korábban közölt 3,4 száza-
lékhoz képest. Mint ismeretes, a  
kormány az idén 5,6 százalékos 
gazdasági növekedést remél, 
miután augusztusban megemel-
te a korábban közölt 5,2 százalé-
kos várakozását.

A bukaresti hatóságok ugyan-
akkor korábban bírálták az IMF-
et, hogy nem közöl pontos prog-
nózist a román gazdaságról. 
Szeptember elején Mihai Tudose 
román miniszterelnök megbe-
szélésre hívta az IMF és a Világ-
bank küldöttségét, és ismertet-
te velük a legfrissebb gazdasá-
gi mutatókat. Tudose azt kérte 
a két nemzetközi szervezettől, 

hogy pontosabb előrejelzést ké-
szítsenek Romániáról. Amint ar-
ról beszámoltunk, a román mi-
niszterelnök hétfőn este egy te-
levíziós műsorban kijelentette: 
Bukarest nem fog többet IMF-hi-
telért folyamodni. Bírálta a wa-
shingtoni pénzintézetet amiatt, 
hogy 2010-ben 25 százalékkal 
csökkentették a béreket a köz-

szférában. Tudose szerint utó-
lag elismerték, hogy hibás dön-
tés volt, de közben elrontották 
az ország lakosságának életét. 
A kormányfő elmondása szerint 
a szeptember eleji találkozón ki-
látásba helyezte, többet nem fo-
gadják az IMF küldöttségét, ha a 
tavalyi őszi és az idei tavaszi je-
lentés után harmadszor is téves 

prognózist adnak. Tudose most 
úgy látja, az IMF „elővigyázato-
sabbá” vált.

 A legfrissebb statisztikai ada-
tok szerint különben az első fél 
évben a román gazdaság 5,9 szá-
zalékkal bővült a tavalyi azonos 
időszakhoz mérten.
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Felszálló ágon. Az IMF sokkal derűlátóbban tekint a román gazdaság alakulására, mint korábban
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