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BÁLINT CSABA ELEMZŐ SZERINT LASSUL A ROMÁN GAZDASÁG NÖVEKEDÉSE

Behúzhatják a féket a kormány intézkedései
Nem olyan rossz a román
gazdaság helyzete, mint
2007–2008-ban, ám az előző
pár évhez képest elindult egy
negatív tendencia, ezért csak
abban bízhatunk, hogy nem
lesz kedvezőtlen külső hatás
– értékelt a Krónikának Bálint
Csaba elemző.

Máris hat a kapzsisági adó?

» BÍRÓ BLANKA

Bálint Csaba szerint az adóügyi intézkedések elbizonytalaníthatják a befektetőket

környezetre, a globális gazdaság történéseire, mert ha ez kedvezőtlenné
válik, akkor Romániát jobban érinti.
„Románia most sérülékenyebbnek
tűnik, mint a régió többi országa, a
folyó fi zetési mérleg hiánya, illetve
a költségvetési defi cit mértéke is viszonylag magas. Ilyen helyzetben,
ha a külső környezet kedvezőtlenné
válik, az visszaüthet a romániai gazdaságra” – fejtette ki az elemző. Rámutatott, az alapforgatókönyv szerint
arra lehet számítani, hogy a világ gaz-
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Románia
most sérülékenyebbnek tűnik,
mint a régió
többi országa –
hívta fel a figyelmet a gazdasági
elemző.

Az üdülési csekkek pörgetik a turizmust
» B. E.

avaly január és november között
5,9 százalékkal nőtt a vendégéjszakák száma Romániában az előző
év azonos időszakához mérten, a
vendégek 78 százaléka román állampolgár volt, 22 százalék volt külföldi
– derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) által pénteken nyilvánosságra hozott adatsorokból. A román
és a külföldi turisták összesen 26,808
millió vendégéjszakát töltöttek a kereskedelmi szálláshelyeken. A turis-

»

A belföldi
turisták átlagosan 2,2 napot
töltöttek el egy
szálláshelyen,
a külföldiek 1,9
napig maradtak.

Beváltak a csekkek. A tavalyi év a belföldi turizmusban hozott
fellendülést
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ták száma elérte a 11,993 milliót, ami
6,4 százalékkal volt nagyobb az előző évihez képest, ebből 2,634 millió
volt külföldi. Ez utóbbiak száma 1,6
százalékkal nőtt, a belföldön utazoké pedig 7,8 százalékkal. Ezek a növekedési arányok a vendégéjszakáknál is tükröződnek.
Mint a számokból is jól látható, a
tavalyi év főleg a belföldi turizmusban hozott fellendülést, miután a
közalkalmazottak üdülési csekket
kaptak, így a belföldi turisták száma
nőtt elsősorban a romániai kereskedelmi szálláshelyeken. A legtöbb
külföldi turista Németországból
(311,9 ezer), Izraelből (255,0 ezer),
Olaszországból (224,7 ezer), Franciaországból (161,7 ezer) és az Amerikai Egyesült Államokból (157,4
ezer) érkezett. Magyarország a hatodik 151 800 turistával.
A belföldi turisták átlagosan 2,3
napot töltöttek el egy szálláshelyen,
a külföldiek 1,9 napig maradtak.
A legtöbb turista Bukarestet
(1933,8 ezer), Konstanca megyét
(1294,6 ezer), Brassó megyét (1250,5
ezer) és Kolozs megyét (612,1 ezer)
kereste fel. Az eltöltött vendégéjszakáknál viszont fordul a kocka: Konstanca megye (4963,8 ezer) vezet,
majd Bukarest (3150,3 ezer), Brassó
megye (2439,6 ezer) és Kolozs megye (1140,7 ezer) következik.

daságai esetében is lassul a növekedés üteme, de továbbra is pozitív lesz.
Ha ez így marad, akkor Romániára is
érvényes a korábbi éveknél viszonylag lassúbb, de még mindig robusztus
gazdasági növekedés, de ha a külső
környezetben bármi kedvezőtlen folyamat áll be, visszaüthet a romániai
gazdaságra.
Bálint Csaba kifejtette, a román
költségvetés feszített, már most 3 százalék körül billeg a hiány mértéke, itt
már nincs mozgástér arra, hogy a kül-
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dén lelassulhat a román gazdaság növekedése, de nem áll le,
viszont az ország sérülékenyebb
a globális gazdaság kedvezőtlen
alakulásaira – összegezte a Krónika
megkeresésére Bálint Csaba közgazdász, makrogazdasági elemző.
Mint részletezte, valamivel lassabb
gazdasági növekedésre számítanak, mint ahogy az alapforgatókönyvben eredetileg vázolták, hiszen a kormány januártól hatályba
lépett adóügyi intézkedései – például a kapzsisági adó bevezetése –
a befektetők, vállalkozók egy részét
elbizonytalaníthatják, az érintett
ágazatokban elmaradhatnak vagy
későbbre maradhatnak a befektetések, ami lassítja a növekedést.
Ugyanakkor ez a folyamat nem áll
le, hiszen a munkaerőpiac továbbra is feszített, a bérek gyorsan növekednek, ami segíti a fogyasztást
és a gazdasági növekedést – vallja
Bálint Csaba, aki ugyanakkor arra
hívta fel a figyelmet, hogy egyre inkább figyelni kell a külső gazdasági

Folytatta az első tranzakciós napon
megkezdett zsugorodást pénteken
valamennyi irányadó bankközi
kamatláb (ROBOR). Mint ismeretes,
a csökkenés a „kapzsisági adó” kivetése nyomán indult el, az ugyanis a
ROBOR szintje függvényében „bünteti” a bankokat. A háromhavi irányadó
bankközi kamatláb az elmúlt több
mint hat hónap legalacsonyabb szintjére esett vissza: az év első napján
jegyzett 2,99 százalékról 2,97 százalékra zsugorodott – derül ki a Román
Nemzeti Bank (BNR) adataiból. Legutóbb 2018. június 21-én volt ennél
alacsonyabb, akkor 2,95 százalékos
szinten állt. A 6 havi irányadó bankközi kamatláb 3,30 százalékról 3,28
százalékra, a kilenchavi ROBOR 3,40
százalékról 3,39 százalékra csökkent,
a 12 havi irányadó bankközi kamatláb
pedig 3,50 százalékról 3,48 százalékra apadt. (Bálint Eszter)
ső sokkokat mérsékelje a kormányzat.
Más országokban, ahol alacsonyabb
a hiány, egy esetleges külső sokk beütése esetén van lehetőség a lazításra, lehet tompítani annak a hatását,
ám Romániában a mozgástér nagyon
szűk. „Nem olyan rossz a helyzet,
mint 2007–2008-ban, hiszen a makrogazdasági mutatók közelebb állnak az
egyensúlyhoz, ám az előző pár évhez
képest elindult egy negatív tendencia, ezért csak abban bízhatunk, hogy
nem lesz kedvezőtlen külső hatás” –
összegezte Bálint Csaba.
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