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A vártnál kevésbé nőtt Románia bruttó hazai terméke

Lassít a gazdaság
Egyre mélyül a társadalmi szakadék

Az egyre mélyülő társadalmi szakadék miatti aggodalmának adott hangot 
tegnap Angela Cristea, az Európai Bizottság bukaresti képviseletének vezető-
je, aki szerint csak a közös fellépés vezethet a helyzet rendezéséhez. „Bonyo-
lult időket élünk és ezért aggasztó, hogy egyre mélyebb a szakadék a külön-
böző társadalmi rétegek között. Egyre inkább fehérben és feketében látjuk a 
dolgokat – mi és ők, a mieink és az övék. Ez annál is szomorúbb, hogy a cen-
tenárium évében vagyunk, és mindez annak ellenére történik, hogy tavaly de-
cemberben mindenki összefogásról, egységről beszélt” – fogalmazott Cristea 
a Román Akadémiai Társaság 2018-as jelentésének bemutatása alkalmából. 
„Azt szeretném, hogy ez a jelentés objektív vitához vezessen, mert meggyő-
ződésem, hogy tudunk együtt dolgozni akkor is, ha esetleg nem mindenben 
egyezik meg a véleményünk” – idézi az Agerpres Cristeát.

Az első negyedévben 4,2 száza-
lékra lassult Románia bruttó 
hazai termékének (GDP) éves 

növekedési üteme a tavaly azonos 
időszaki 5,7 százalékkal szemben, 
negyedéves összevetésben stagnált 
a gazdaság – derül ki az Országos 
Statisztikai Intézet (INS) által teg-
nap nyilvánosságra hozott adatso-
rokból. A hivatalos tájékoztatás sze-
rint a román gazdasági növekedés 
üteme már a tavalyi utolsó negyed-
évben lassult, csak 0,3 százalékkal 
bővült a harmadik negyedévhez ké-
pest. Korábban negyedévenként 1,7 
és 2,4 százalék közötti GDP-növeke-
dést regisztráltak Romániában. Ta-
valy az év egészében 6,9 százalék-
kal nőtt a gazdaság.

A lassulás erőteljesebb annál az 
ütemnél, amit az elemzők előreve-
títettek. Ugyanakkor a kormány az 
idei költségvetés-tervezetben 5,5 
százalékos gazdasági növekedés-
re számít, de a gazdasági előrejel-
zésekkel foglalkozó bukaresti kor-
mányzati bizottság február elején 
már 6,1 százalékra emelte 2018-
as becslését. A Nemzetközi Valu-
taalap (IMF) közben áprilisban 5,1 
százalékra javította a román GDP 
idei bővülésére vonatkozó előre-
jelzését a korábban közölt 4,4 szá-
zalékról.

Az ötödik helyhez volt elég

Ez a 4,2 százalékos gyarapodás vi-
szont viszonylag jónak számít eu-
rópai uniós összevetésben, az Eu-
rópai Unió statisztikai hivatala, az 
Eurostat által tegnap közölt adatso-
rok szerint ezzel Romániában volt az 
ötödik legnagyobb gazdasági növeke-
dés európai viszonylatban Lettország 
(5,2%), Lengyelország (4,9%), Magyar-
ország (4,7%) és Csehország (4,5%) 
után. Összességében véve külön-
ben az Európai Unió egészében és az 
euróövezetben is lassult a gazdasági 
növekedés.  Az előző év azonos idő-
szakához képest az euróövezetben 
2,5 százalékkal, az Európai Unióban 
pedig 2,4 százalékkal nőtt a gazda-
ság az idei első negyedévben. A ta-
valyi utolsó három hónapban az éves 
szintű növekedés az euróövezetben 
2,8 százalék, az EU egészében pedig 
2,7 százalék volt.

Csúcs után lassulás

A Bloomberg gazdasági hírügynök-
ség szerint a közép- és kelet-euró-
pai gazdasági növekedés lassulá-
sát az okozta, hogy a növekvő bé-
rek által támasztott fogyasztási ki-
adások nem tudták ellensúlyozni 
a gyengébb ipari termelést. „A leg-

több ország már tavaly év végén el-
érte a csúcsot” – idézi Árokszállá-
si Zoltánt, az Erste Bank magyaror-
szági elemzőjét a Bloombergre hi-
vatkozva a Napi.hu gazdasági hír-
portál. A szakember úgy látja, hogy 
idén lassabb lehet a legtöbb ország-
ban a növekedés a tavalyinál, már 
csak azért is, mert a költségvetési 
számok nem igazán támasztják alá, 
hogy továbbra is jelentősen támogat-
nák a növekedést a régiós országok. 
A jó fiskális adatok meglátása sze-
rint arra engednek következtetni, 
hogy jelenleg nincs igazán élénkí-
tés; különösen Romániában látszik, 
hogy ez lelassult, megállt.

A Bloomberg cikke szerint külön-
ben Románia példája mutatja, hogy 
mi várható a régióban. A 2007-ben 
csatlakozott országban 5,5 száza-
lékos bővülést vártak éves alapon 
a szakértők, miközben 4 százalék-
ra esett vissza a GDP-növekedés. De 
egy negyedévvel korábban még 6,7 
százalék volt ez a mutató. A lakos-
sági fogyasztás fellendülése, vala-
mint a különböző adócsökkentések 
és a béremelések hatása fokozato-
san elhalványul, miközben az inflá-
ció öt éven belül már három kamat-
emelést váltott ki.

B. E.

Az Európai Bizottság tegnap tette 
közzé az első pályázati felhívását az 
ingyenes WiFi4EU hozzáférési pon-
tok kiépítésére fordítható uniós fi-
nanszírozásról. A hivatalos tájékoz-
tatás szerint regisztrálni és pályáz-
ni az erre a célra indított, Wifi4eu.eu 
elnevezésű portálon lehet. A kedvez-
ményezetteket a pályázatok beérke-
zésének sorrendjében választják ki. 
A kiegyensúlyozott földrajzi lefedett-
ség elvét is figyelembe véve az el-
ső pályázati felhívás alapján mind-
egyik részt vevő országban legalább 
15 település kap támogatást. A kö-

vetkező két évben további négy pá-
lyázati felhívást hirdetnek meg.

Az Európai Unió a WiFi4EU prog-
ramjában egy-egy önkormányzat 
15 ezer euró értékű utalványt kap-
hat, hogy a közösségi élet szín-
terein – könyvtárakban, múzeu-
mokban, parkokban, köztereken 
– internetkapcsolatot tudjon kiépí-
teni. A hálózat karbantartásának 
költségei az önkormányzatot terhe-
lik. Az EU 2020-ig 120 millió eurót 
ad az uniós tagállamok, valamint 
Norvégia és Izland mintegy 8 ezer 
településének, hogy ingyenes és 

nyilvános wifiszolgáltatásokat biz-
tosító berendezéseket szerezzenek 
be. Az ugyanazon közösségi térben 
hasonló jellemzőkkel rendelkező, 
már létező ingyenes hálózatok mel-
lett tervezett wifihozzáférési pon-
tok nem részesülhetnek támoga-
tásban.

A WiFi4EU-hálózatok ingyenesek 
lesznek, nem lesznek rajtuk reklá-
mok, és használatukért a felhasz-
nálóknak nem kell személyes ada-
taikat megadniuk.

HírösszEfoglaló 

Települések pályázhatnak az ingyenes wifire

Mivel a béremelések által táplált fogyasztásgyarapodásnak nem sikerült kompen-

zálnia a kieső ipari bevételeket, az egész közép-kelet-európai térségben lassult a 

gazdasági növekedés az első negyedévben.

Visszafogott növekedés. A fogyasztási kiadások nem tudták ellensúlyozni a gyengébb ipari termelést




