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Újra szárnyal  
a világgazdaság
A világgazdaság az utóbbi hét 
év legerősebb ütemével, 3,9 
százalékkal növekedhet idén a 
kereskedelem és a beruházá-
sok bővülésének köszönhető-
en, de a protekcionizmus fenye-
getést jelent a kedvező kilátá-
sokra, és egy kereskedelmi há-
ború veszélybe sodorhatja a nö-
vekedést – erre figyelmeztetett 
a Gazdasági Együttműködési 
és Fejlesztési Szervezet (OECD) 
tegnap közzétett időközi gaz-
dasági előrejelzésében. A pári-
zsi székhelyű szervezet szak-
értőinek becslése szerint idén 
és jövőre is 3,9 százalékkal – 
2011 óta a legerősebb ütem-
ben – növekedhet a világgazda-
ság a 2017-ben elért 3,7 száza-
lék után. Az előrejelzést mind-
két év esetében 0,3 százalék-
ponttal javították a november-
ben kiadott jelentéshez képest, 
ami egyben azt is jelenti, hogy a 
világgazdaság bővülésének üte-
me megközelítette a pénzügyi 
és gazdasági világválságot meg-
előző két évtized 4 százalék kö-
rüli átlagát.

Három újabb 
adóparadicsom
Újabb három állammal bővült 
az Európai Unió adóparadicso-
mokról összeállított feketelistá-
ja, amelyről ezzel párhuzamosan 
három másik ország lekerült.  Az 
uniós pénzügyminiszterek dön-
tése értelmében Bahrein, a 
Marshall-szigetek és Saint Lucia 
lekerült a listáról, miután ezen 
országok új kötelezettségválla-
lásokat jelentettek be, az Ame-
rikai Virgin-szigetek, a Bahama-
szigetek, illetve Saint Kitts és 
Nevis pedig felkerült rá.  A tárca-
vezetők december elején fogad-
ták el a listát, amelyre az adóel-
kerülés ellen nem elég hatéko-
nyan fellépő államok kerültek fel, 
miután az EU tájékoztatása sze-
rint közel egy év párbeszéd után 
sem voltak hajlandók megfele-
lő együttműködésre. Az eredeti-
leg tizenhét államot tartalmazó 
feketelistáról január végén máris 
eltávolították Barbadost, Dél-Ko-
reát, az Egyesült Arab Emírsége-
ket, Grenadát, Makaót, Mongó-
liát, Panamát és Tunéziát. A tö-
rölt országok átkerülnek az úgy-
nevezett szürke listára, ame-
lyen nagyjából ötven olyan állam 
szerepel, amely ígéretet tett rá, 
hogy összhangba hozza szabá-
lyait az uniós normákkal. A feke-
telistán marad Amerikai Szamoa, 
az amerikai Virgin-szigetek, a 
Bahamák, Guam, Namíbia, Palau, 
Saint Kitts és Nevis, Szamoa, va-
lamint Trinidad és Tobago. Pierre 
Moscovici uniós pénzügyi biztos 
decemberben leszögezte: a lis-
ta elfogadását szankcióknak kell 
követniük, ez azonban egyelő-
re még várat magára. A tanácsot 
többen is bírálták amiatt, hogy 
annyira felvizezte az Európai Bi-
zottság által javasolt kritérium-
rendszert, hogy az EU egyet-
len országa sem kerülhetett fel 
a listára.

A világ magyarságának érdekeit tartja szem előtt a budapesti kormány a gazdasági kérdésekben is

Legyen „jó üzlet” magyarnak lenni

A Magyar Nemzeti Kereskedő-
ház (MNKH) és a Nemzeti Ag-
rárkutatási és Innovációs Köz-

pont együttműködési megállapodást 
írt alá tegnap Budapesten, a meg-
egyezés célja, hogy a Kárpát-meden-
cében elért agrárkutatási és innová-
ciós eredményeket az MNKH a kül-
piaci kapcsolatai révén világszerte 
ismertté tegye. Oláh Zsanett, a Ma-
gyar Nemzeti Kereskedőház vezér-
igazgatója a szerződés aláírását meg-
előzően rámutatott: a kereskedőház 
azt szeretné elérni, hogy világszerte 
megmutassa a Kárpát-medencében 
működő vállalkozások gazdasági tel-
jesítményét, fejlesztéseit, termékeit, 
a megállapodás is ezt erősíti.

Gyuricza Csaba, a Nemzeti Ag-
rárkutatási és Innovációs Központ 
főigazgatója eközben azt emelte ki, 
hogy a megállapodás eredményeként 
az MNKH segíti majd az agrárkuta-
tási központ által kifejlesztett agrár-
ipari és élelmiszergazdasági termé-
kek külpiacra való juttatását, a fej-
lesztések megismertetését a nagy-
világban. A szerződést a Budapesten 
megrendezett kétnapos Kárpát-ex-
pón írták alá.

További együttműködések

Oláh Zsanett, az MNKH vezérigazga-
tója emellett hat, magyarországi és a 
határon túli, fiatal magyar vállalko-
zókat tömörítő szakmai szervezettel 
is együttműködési megállapodást kö-
tött, hogy még hatékonyabban támo-
gassák a Kárpát-medencei fiatal ma-
gyar vállalkozókat a sikeres külpiac-
ra történő lépésben.

A kétnapos Kárpát-expón Magyar-
országról és a Kárpát-medence ma-
gyarlakta területeiről 400 kiállító és 
több mint 1500 érdeklődő szakem-
ber vett részt. Oláh Zsanett az MTI 
kérdésére elmondta: a Kárpát-expó-
ra azért különösen büszke az MNKH, 
mert ez az egyetlen olyan kiállítás és 
szakmai rendezvény, amely igyek-
szik összefogni a teljes Kárpát-me-
dence gazdasági tevékenységét, a 
térség vállalkozásainak fejlesztése-

it. Rámutatott: a kétnapos kiállítás és 
szakmai tanácskozás arra ösztönzi a 
résztvevőket, hogy még hatékonyab-
ban működjenek együtt, ebben jelen-
tős közvetítői szerepet játszik a Ma-
gyar Nemzeti Kereskedőház.

A  megmaradás fundamentuma

Az expóval párhuzamosan zaj-
ló, a Magyar Nemzeti Kereskedő-
ház által másodszorra megszerve-
zett Kárpát-medencei Gazdasági 
Kiállítás és Konferencia nevű ren-
dezvényen is az együttműködés, 
együtt gondolkodás fontosságát 
emelték ki az előadók. Mint Semjén 
Zsolt miniszterelnök-helyettes hét-
fő esti felszólalásában hangsúlyoz-
ta: a magyar megmaradás funda-
mentuma, hogy nemcsak az anya-
országi magyarságot kell megőriz-
ni, hanem a Kárpát-medencei ma-
gyarságot, a világ magyarságát is. 
Rámutatott, ha bármely nemzet-
rész, például az erdélyi vagy a mu-
raközi eltűnne, esetleg a diaszpó-
ra magyarsága megroppanna, ak-
kor az egyetemes magyarság lenne 
csonkább, és a magyar nemzet léte 
is veszélyeztetettebbé válna. A vi-
lág magyarsága megőrzésének több 
feltétele is van – mondta,  elsőként 
a gazdaságilag erős és nemzettuda-
tában büszke Magyarországot em-
lítve. Ha nincs erős Magyarország, 

akkor nincs, aki finanszírozza pél-
dául az identitásmegőrzést – nyo-
matékosította Semjén Zsolt.

 A politikus fontosnak nevezte a 
külhoni magyar politikai szerve-
zetek támogatását. Közölte, fel le-
het vállalni a Kárpát-medence et-
nikai magyar pártjainak dotálását. 
Ha erre nem kerülne sor, akkor az 
adott kisebbség, nemzetrész poli-
tikai és egyéb érdekei kerülnének 
veszélybe – közölte, megjegyezve: 
egyáltalán nem mindegy, hogy ma-
gyar-e a polgármester egy székely 
településen. A miniszterelnök-he-
lyettes azt mondta, a gazdasági di-
menzió is lényeges. Ezért kulcsfon-
tosságú, hogy a magyar állam tá-
mogatást nyújt a külhoni magyar-
ságnak, ami nemcsak a magyar kö-
zösségeknek jó a jobb életlehetősé-
gek miatt, hanem a többségi nem-
zetnek is, hiszen fejlődik a gazda-
ság. Kulcsfontosságúnak nevezte 
ugyanakkor az autonómia követe-
lését. „Nem vagyunk alávalóbbak 
más európai uniós népeknél, ezért 
a tételmondat az, hogy ami másnak 
– például a dél-tiroliaknak – jár, az 
nekünk úgyszintén” – jelentette ki 
Semjén.

„Világmagyarság vagyunk”

Balog Zoltán, az emberi erőforrá-
sok minisztere Határtalanul a Kár-

pát-medencében című előadásában 
elmondta, a korábbi és a mostani 
időszak határon túli magyarokra 
irányuló politikája közötti különb-
ség az, hogy míg az előző szemlélet 
szerint a magyar állam minden ma-
gyarért felelősséget érez, a jelenlegi 
alkotmány azt mondja ki, hogy fele-
lősséget visel. Kijelentette, hogy „vi-
lágmagyarság vagyunk”. Egyre in-
kább ebben a logikában gondolkod-
nak: hogyan tudnák minden ma-
gyarnak megadni azokat a támoga-
tásokat, amelyeket a magyarorszá-
gi magyaroknak – közölte. Nagy-
szerűnek nevezte, hogy a külgaz-
dasági és külügyminisztériumon 
keresztül gazdaságfejlesztést való-
sítanak meg a Kárpát-medencében. 
„Magyarnak lenni felemelő érzés, 
most már legyen jó üzlet is” – idéz-
te az MTI Balog Zoltánt. A minisz-
ter a komány nemzetpolitikai jelen-
tését idézve kiemelte, a határon túli 
magyar közösségek csak akkor ma-
radhatnak hosszú távon gazdasági 
és politikai tényezők a többségi nem-
zeteken belül, ha a nyelvi, kulturá-
lis fejlődést és a kedvező demográfiai 
folyamatokat elősegítő humán szak-
területek megfelelő anyagi, szakmai 
és erkölcsi támogatásban részesül-
nek a magyar anyaország részéről 
és viszont” .

Hírösszefoglaló

Enyhén csökkentek januárban a fi-
zetések a decemberi szinthez mér-
ten: a bruttó átlagbér 4143 lej volt, 
ami nettóban 2448 lejt jelent – de-
rül ki az Országos Statisztikai Inté-
zet (INS) által kedden nyilvánosság-
ra hozott adatsorokból. Mint rámu-
tatnak, a nettó átlagfizetés 145 lejjel, 
vagyis 5,5 százalékkal elmaradt az 
egy hónappal korábbitól. Tavaly ja-
nuárhoz viszonyítva a nettó átlagbér 
8 százalékkal nőtt.

A legnagyobb bérek továbbra is 
az IT-szektorban vannak, ahol az 
alkalmazottak átlagfizetése nettó 
6120 lej volt, a legkevesebbet, net-
tó 1494 lejt pedig a vendéglátóipar-
ban dolgozók vitték haza. A tavalyi 
év utolsó hónapjához képest külön-
ben a gazdaság legtöbb ágazatában 
csökkentek a fizetések, ami főként 

a karácsonyi prémiumoknak vagy a 
13. fizetésnek tudhatók be. A legna-
gyobb, 51,5 százalékos csökkenést a 
nyers kőolajat és földgázt kitermelő 
ágazatban jegyezték, majd 36,8 szá-
zalékkal a kőolajat feldolgozó szek-
tor következett. Nőtt eközben a net-
tó átlagbér a légi szállításban (+10,2 
százalék), az italgyártásban (+4,2 
százalék), valamint az építőiparban 
(+1,3 százalék).

A közszférában 3,2 százalékkal 
nőtt a közigazgatásban dolgozók fi-
zetése, az egészségügyben és szoci-
ális ellátásban tevékenykedők pedig 
2,6 százalékkal, a tanügyisek pedig 
0,9 százalékkal vihettek többet ha-
za idén januárban, mint a tavalyi év 
utolsó hónapjában.
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Csaknem ötéves csúcsra hágott az 
infláció, miután februárban a fo-
gyasztói árak 4,7 százalékkal voltak 
nagyobbak a tavalyi év második hó-
napjához mérten – derül ki az Or-
szágos Statisztikai Intézet (INS) által 
tegnap nyilvánosságra hozott adatso-
rokból. Az élelmiszerek 3,74 száza-
lékkal, a nem élelmiszer jellegű ter-
mékek 6,27 százalékkal, míg a szol-
gáltatások 2,92 százalékkal drá-
gultak. A legnagyobb, 7,39 százalé-
kos áremelkedést a gyümölcsöknél 
és gyümölcskonzerveknél mérték, 
a földgáz díjszabása eközben 5,69 
százalékkal nőtt, míg a zöldségek 
és zöldségkonzervek 4,43 százalék-
kal, a villanyáram 2,3 százalékkal, a 
távhő pedig 2,14 százalékkal lett drá-
gább. Januárhoz képest a fogyasztói 
árak 0,3 százalékkal nőttek.

Amint arról korábban beszámol-
tunk, a Román Nemzeti Bank (BNR) 
februárban emelte inflációs előrejel-
zését, e szerint az idén 3,5 százalé-
kos fogyasztói árindex-növekedés-
re számít, 2019-ben pedig 3,1 szá-
zalék inflációra. A jegybank sze-
rint az élelmiszerek árának alaku-
lása befolyásolja jelentős mértékben 
az inflációt, hiszen Romániában je-
lentősen gyorsult az élelmiszerim-
port a megnövekedett fogyasztás 
következtében, ez pedig az élelmi-
szerek drágulásához vezet. Tavaly 
egész évben több mint 12 százalék-
kal nőtt az import, januárban pedig 
több mint 17 százalékkal emelkedett 
a behozatal a tavalyi év első hónap-
jához mérten.

 B. e.

Enyhén csökkent az átlagbérTovább nőttek a fogyasztói árak

1 euró       4,6607
1 dollár      3,7771
1 svájci frank 3,9871
1 font sterling 5,2488
100 forint 1,4948

Valutaváltó

Világszerte megmutatnák 

a Kárpát-medencében 

működő vállalkozások 

gazdasági teljesítményét, 

fejlesztéseit, termékeit.

Határok nélkül. A Kárpát-expón 400 kiállító és több mint 1500 érdeklődő vett részt a  Kárpát-medencéből
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