
Gazdaság2019. január 8.
kedd6

 » RÖVIDEN

Tovább nőtt a fogyasztási kedv
Tavaly az első tizenegy hónapban 
5,6 százalékkal nőtt a kiskeres-
kedelmi forgalom volumene 
Romániában az előző év azonos 
időszakához mérten – derül ki 
az Országos Statisztikai Intézet 
(INS) által tegnap nyilvánosságra 
hozott adatsorokból. A szezonális 
és naptárhatással kiigazítva a nö-
vekedés 6 százalékos volt. A nyers 
adatok szerint a nem élelmiszerek 
értékesítése 6,4 százalékkal bővült, 
az élelmiszerekből, italokból és 
dohánytermékekből 6,3 százalék-
kal többet adtak el, az üzemanya-
gok értékesítése 3,3 százalékkal 
emelkedett. Novemberben a 
kiskereskedelmi forgalom  7,2 szá-
zalékkal nőtt éves összevetésben, 
októberhez képest 2,5 százalék volt 
az emelkedés. Gazdasági elemzők 
a fogyasztás növekedési ütemének 
lassulására számítanak az idén, 
mivel a gazdasági növekedés is vár-
hatóan lassulni fog, és becslésük 
szerint a lakosság is óvatosabban 
költekezik.
 
Folytatta a lejtmenetet
a háromhavi ROBOR
Az elmúlt több mint hat hónap 
legalacsonyabb szintjére esett visz-
sza tegnap a háromhavi irányadó 
bankközi kamatláb, a ROBOR 3M: 
a pénteken jegyzett 2,97 százalék-
ról 2,94 százalékra zsugorodott 
– derül ki a Román Nemzeti Bank 
(BNR) adataiból. Ezzel folytatta 
a tavalyi év végén megkezdett 
lejtmenetet, legutóbb pedig 2018. 
június 20-án volt ennél alacso-
nyabb, akkor 2,93 százalékos szin-
ten állt. Eközben a 6 havi irányadó 
bankközi kamatláb a pénteki 3,28 
százalékon, míg a kilenchavi RO-
BOR 3,39 százalékon stagnált.
 
Milliók állnak a gazdák
rendelkezésére
Az első negyedévben 445,8 millió 
euró áll a gazdák rendelkezésére 
a 2014–2020-as Országos Vidék-
fejlesztési Program keretében 
– közölte tegnap az Agerpres 
hírügynökséggel a mezőgazdasági 
és vidékfejlesztési minisztérium. 
A pályázati kiírások keretében 
például a gyümölcstermesztők 
támogatására 51 013 105 eurót, 
mezőgazdasági vagy erdészeti 
infrastruktúrák fejlesztésére, ön-
tözési rendszerekre 200 ezer eurót, 
természeti katasztrófák hatásának 
enyhítését szolgáló befektetésekre 
14 775  003 eurót, mezőgazdasági 
területek természeti katasztrófák és 
környezeti ártalmak utáni hasz-
nálhatóvá tételére 13 677 431 eurót 
különítenek el.  A helyi tevékeny-
ségű csoportok (GAL) újfajta fi nan-
szírozásban részesülhetnek, ami 
az együttműködésüket szolgáló 
programokat teszi lehetővé, ennek 
összértéke 9 270 000 euró. Erdő-
védelmi szolgáltatásokra, állat- és 
növényvédelemre 110 151 918 eurót 
különítenek el.

 1 euró       4,6634
1 dollár      4,0766
 1 svájci frank 4,1495
1 font sterling 5,1919
100 forint 1,4515

Valutaváltó

A JUNIOR CENTENAR MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLÁKRA AKÁR ÉVENTE 600 LEJT IS UTALHAT AZ ÁLLAM

„Lábra állt” a román babakötvény

Babakötvény minden gyereknek. A kedvezményezett 18 éves korában juthat hozzá az összegekhez

Szeptembertől több pénzt visz a postás a nyugdíjasoknak

Junior Centenar nevet viselő 
megtakarítási számlát nyit a 
román állam a kiskorúak szá-
mára, amelyhez évi minimum 
1200 lejes letét esetén 600 lejes 
prémiummal járul hozzá.

 » KRÓNIKA

A utomatikusan megtakarí-
tási számlát nyit az állam a 
kiskorúak számára egy de-

cemberben életbe lépett kormány-
rendelet értelmében. A Junior Cen-
tenar nevet viselő megtakarítási 
számlát az államkincstár fi ókjai-
ban nyitják meg, és évi minimum 
1200 lejes letét esetén további 600 
lejes prémiummal járul hozzá az 
állam. A Junior Centenar számlá-
kat a gyermek nevére nyitják az 
államkincstárban, anélkül, hogy 
a kiskorú valamelyik szülőjének 
vagy gyámjának kérvényeznie kel-
lene ezt.

Amint arról korábban beszámol-
tunk, a babakötvényről rendelkező 
2018/104-es sürgősségi kormány-
rendelet december 4-én jelent 
meg a Hivatalos Közlönyben. En-
nek értelmében a Junior Centenar 
megtakarítási számlára bármikor 
elhelyezhet összeget lejben a tulaj-
donos törvényes képviselője vagy 
bárki más átutalással, postai utal-
vánnyal vagy készpénzben vala-
mely kincstári pénztárnál. A Junior 
Centenar számlán lévő összeg nem 

lehet tranzakció tárgya, nem ruház-
ható át, és nem használható garan-
ciaként. A jogszabály értelmében 
a bankszámla tulajdonosai 18 éves 
korukig évente 600 lejt kapnak az 
államtól, amennyiben abban az 
évben legalább 1200 lejt helyeztek 
el a számlán. Ha a letétbe helye-
zett összeg nem éri el az 1200 lejt, 
az állami prémium elmarad, de a 
számlán lévő összeg kamatozik. Az 
évi kamat 3 százalékos. Az erre a 
számlára elhelyezett összeg ugyan-

akkor nem haladhatja meg a 100 
ezer eurónak megfelelő értéket. Az 
állami gondozásban lévő gyerekek 
számára a munkaügyi és társadal-
mi igazságosságért felelős minisz-
térium költségvetéséből biztosítják 
az évi 1200 lejes letétet. A Junior 
Centenar megtakarítási számláról 
a tulajdonos nagykorúságának el-
érése előtt csak abban az esetben 
vehető ki összeg, amennyiben ezt 
a kiskorú súlyos betegségének ke-
zelésére kell fordítani.

 » A Junior 
Centenar szám-
lákat a gyermek 
nevére nyitják az 
államkincstárban 
anélkül, hogy a 
kiskorú valame-
lyik szülőjének 
vagy gyámjának 
kérvényeznie 
kellene ezt. 
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 » BÁLINT ESZTER

Szeptember elsejétől 1265 lejre nő 
a nyugdíjpont értéke – jelentette 

be Marius Budăi munkaügyi minisz-
ter vasárnap esti televíziós nyilatko-
zatában. „Tartjuk magunkat az adott 
szavunkhoz, és gyakorlatba ültetjük 
a nyugdíjpontemelés menetrendjét, 
ahogyan megígértük” – szögezte le a 
munkaügyi tárca vezetője a România 
Tv műsorában. Kiemelte ugyanak-
kor, hogy amint a tavaly is júniustól 
már megadták az amúgy idén janu-

ártól tervezett emelést, úgy a szep-
temberi nyugdíjemelés is a korábban 
2020-tól tervezett növelésnek meg-
felelő ütem lesz. Fontosnak tartotta 
hangsúlyozni egyúttal, hogy mind-
két emelés „messze meghaladja az 
infl ációs rátát és a bruttó átlagbér 
növekedésének 50 százalékát”.

A munkaügyi tárca vezetője újra-
számolást ígért azoknak a nyugdíja-
soknak, akik a törvény hatálya alá 
esnek, és a munkacsoporti besoro-
lás alapján nem eddig nem kaptak 
pluszpontokat. Azt mondja, 2018. 

október elsejétől járnak nekik a meg-
emelt összegek, amelyeket visszame-
nőlegesen is megkapnak függetlenül 
attól, hogy mikor születik meg a dön-
tés az újraszámolásról.

Annak kapcsán, hogy az ellenzék 
az alkotmánybírósághoz fordult a 
nyugdíjtörvény bizonyos passzusai 
miatt, Marius Budăi közölte, egye-
lőre várják a taláros testület ítéletét, 
de meggyőződése, hogy a nyugdíjtör-
vény hatályba fog lépni.

Szeptembertől 1265 lejre nő a nyugdíjpont értéke

 » A pénzügy-
miniszter szerint 
a 2020-tól várt 
nyugdíjemelés 
már szeptember-
ben megérkezik.

A munkaszüneti napok miatt késik a nyugdíj

Január 15-e helyett ebben a hónapban 17-én zárul a nyug-
díjak kézbesítése, tehát a megszokott határidőhöz képest 
kétnapos késéssel kapják meg a havi járandóságot azok, 
akik azt készpénzben veszik át. A január elsejei és máso-
dikai hivatalos munkaszüneti napokon nem voltak pénzá-
tutalások az államkincstárban, ezért országszerte tolódik 
két napot a nyugdíjak kézbesítésének befejezése – közöl-
te Bán Katalin, a Hargita Megyei Nyugdíjpénztár veze-
tője. Hozzáfűzte, a pénzátutalások már megtörténtek, 
fennakadások nem voltak, így 17-éig minden bizonnyal 
megkapják a járandóságot az érintettek. A késés nem 
vonatkozik azokra a nyugdíjakra, amelyek folyósítása 
bankkártyára történik. Mint arról a megyei nyugdíjpénztár 
vezetője tájékoztatott, Hargita megyében a nyugdíjasok 
65-68 százaléka készpénzben kapja a nyugdíjat, amelyet 
a postások kézbesítenek.  Mint ismeretes, a járandóság 
kézbesítésének határidejét tavaly nyáron hozták előre 
minden hónap közepére, a kormányintézkedés előtt több-
nyire a hónap második felében kapták meg a nyugdíjat az 
arra jogosultak. (Széchely István)




