
Gazdaság2019. január 10.
csütörtök6

 » RÖVIDEN

Enyhén csökkent
a munkanélküliség
2018 novemberében 0,1 százalék-
kal csökkent a munkanélküliségi 
ráta az előző hónaphoz képest, 
és 3,9 százalékon állt – közölte 
tegnap az Országos Statisztikai 
Intézet (INS). A férfi ak körében 
1,3 százalékkal magasabb volt az 
állástalanok aránya: míg a nőknél 
a ráta 3,1 százalékon állt, a férfi -
aknál 4,4 százalékos volt. A 15–74 
éves munkanélküliek számát 2018 
novemberében 358 000 főre becsül-
ték, ami visszaesést jelent mind az 
egy hónappal korábban feljegyzett 
370 000 főhöz, mind az előző év 
azonos időszakában regisztrált 427 
000 főhöz viszonyítva. A felnőtt 
lakosság körében (25–74 év) a 
munkanélküliségi ráta 3 százalékos 
volt – 3,6 százalékos a férfi ak és 2,2 
százalékos a nők körében. A 25–74 
éves munkanélküliek jelentik az 
állástalanok 71,3 százalékát.
 
Nőtt a külkereskedelmi 
mérleg hiánya
Tavaly az első tizenegy hónapban 
18 százalékkal, 13,412 milliárd 
euróra nőtt a román külkeres-
kedelmi mérleg hiánya az előző 
év azonos időszakához mérten 
– derül ki az Országos Statisztikai 
Intézet (INS) által tegnap nyilvá-
nosságra hozott adatsorokból. 
A defi cit azért nőtt, mert az import 
gyorsabb ütemben emelkedett, 
mint az export. A vizsgált idő-
szakban az export 63,13 milliárd 
eurót tett ki, míg az import 76,54 
milliárd euróra rúgott. A kivitel 
ezzel az értékkel 8,6 százalékos, 
a behozatal pedig 10,1 százalékos 
növekedést produkált az előző 
évhez viszonyítva. Novemberben 
az export 5,94 milliárd euró volt, 
az import pedig 7,51 milliárd euró, 
ami 1,56 milliárd eurós defi citet 
eredményezett. 2017 tizenegyedik 
hónapjához viszonyítva a kivitel 
2,7 százalékkal, a behozatal pedig 
8,7 százalékkal gyarapodott.
A tavalyi év első tizenegy hónap-
jában mind az export, mind az 
import terén a legnagyobb tételt az 
autók és más közlekedési eszközök 
jelentették 47,5, illetve 38 százalék-
kal. A 2018. január 1. – november 
30. időszakban a 28 tagú Európai 
Unióba irányult a román kivitel 
76,9 százaléka 48,57 milliárd euró 
értékben, és onnan érkezett a 
behozott áru 74,8 százaléka 57,23 
milliárd euró értékben. Az Unión 
kívülre 14,56 milliárd euró érték-
ben szállítottak a romániai cégek, 
és 19,31 milliárd euró értékben 
hoztak be árut – ami az export 
23,1 százalékát és az import 25,2 
százalékát tette ki. Mint ismeretes, 
2017-ben csaknem 30 százalékkal, 
12,955 milliárd euróra nőtt a román 
külkereskedelmi mérleg hiánya, 
miután az export 9,1 százalékkal, 
62,641 milliárd euróra nőtt, az 
import 12,2 százalékkal, 75,596 
milliárd euróra bővült.

 1 euró       4,6722
1 dollár      4,0803
 1 svájci frank 4,1614
1 font sterling 5,1919
100 forint 1,4525

Valutaváltó

SZŰK EGY HETÜK VAN AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓKNAK TEVÉKENYSÉGÜK EGYSZERŰSÍTÉSÉRE

Nagytakarítás a legkisebbeknél

Még nem késő. Január 16-áig lehet iktatni az előírt módosításokat

A szakember szerint rendet tesz 
az egyéni vállalkozások és a 
vállalkozói engedéllyel rendel-
kező magánszemélyek háza 
táján a január 16-ától hatályba 
lépő rendelkezés, ami szerint 
csökken a lehetséges tevékeny-
ségi köreik száma.

 » BÁLINT ESZTER, BÍRÓ BLANKA

A vállalkozói engedéllyel rendel-
kező magánszemélyek (PFA)
és az egyéni vállalkozók (II) 

legkésőbb január 16-ig kérvényez-

hetik a cégbíróságtól a tevékenységi 
köreik módosítását, amennyiben ezt 
elmulasztják, törlik őket a cégjegy-
zékből – hívja fel a fi gyelmet közle-
ményében az üzleti szféráért felelős 
minisztérium. Mint emlékeztetnek, a 
2016/182-es törvény még 2017. janu-
ár 17-én hatályba lépett, ám két év-
vel elhalasztották az alkalmazását, 
hogy mindenki fel tudjon készülni. 
A  jogszabály értelmében egy vállal-
kozói engedéllyel rendelkező ma-
gánszemélynek legtöbb öt CAEN-kó-
dot fedhet le a tevékenységi területe, 
az egyéni vállalkozóknál ez elérheti 
a tízet. Ugyanakkor a vállalkozói 
engedéllyel rendelkező magánsze-

mélynek legtöbb három, egyéni 
munkaszerződéssel alkalmazott 
munkavállalója lehet, az egyéni 
vállalkozásoknál pedig ez legtöbb 
nyolc alkalmazottat jelent. A tör-
vény hatályba lépése után 60 nap-
pal törölik a cégjegyzékből mind-
azokat a vállalkozásokat, amelyek 
menet közben nem alkalmazkod-
tak. A cégbíróság honlapján amúgy 
megtekinthető azoknak a vállalko-
zásoknak a jegyzéke, amelyek nem 
teljesítették kötelezettségüket.

„Ez a szabályozás rendet tesz, és 
megerősíti az egyszerűség elvét. Ha 
valaki az egyszerűsített vállalko-
zási forma mellett dönt, akkor az 
legyen valóban az. Ne legyen száz 
tevékenységi kódja, és száz alkal-
mazottja. Ezentúl valóban látszani 
fog a különbség az egyszerűsített 
vállalkozási formák – az vállalkozói 
engedéllyel rendelkező magánsze-
mélyek, egyéni vállalkozók – és a 
cégek között” – értékelt a Krónika 
megkeresésére Debreczeni Lász-
ló sepsiszentgyörgyi adószakértő. 
Hozzátette, ebben a szabályozásban 
nem lát semmilyen megszorítást, 
hiszen még a tíz tevékenységi terü-
let is sok egy egyéni vállalkozásnak.

„Két évet adott a kormány, hogy 
a vállalkozói engedéllyel rendelke-
ző magánszemélyek és az egyéni 
vállalkozók egyszerűsítsék a tevé-
kenységüket. Aki még nem lépett, 
igyekeznie kell” – szögezte le a 
szakember.

 » A vállalkozói 
engedéllyel ren-
delkező magán-
személyeknek 
legtöbb három, 
egyéni munka-
szerződéssel 
alkalmazott 
munkavállalója 
lehet, az egyéni 
vállalkozásoknál 
pedig nyolcan 
dolgozhatnak.
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Lefele módosította legfrissebb, Glo-
bal Economic Prospects című elem-

zésében a Világbank a világgazdaság 
– és egyúttal Románia – gazdasági 
növekedési kilátásait. A washingtoni 
székhelyű pénzintézet a legfrissebb 
prognózisában úgy értékel, hogy 2019-
ben alig 3,5 százalékkal, 2020-ban pe-
dig 3,1 százalékkal gyarapodik majd a 
román bruttó hazai termék (GDP) az 
előző évhez mérten – ezek a számada-
tok egy százalékponttal elmaradnak 
a 2018-ban kiadott előrejelzésben 4,5 
és 4,1 százalékos növekedési várako-
zásoktól. A Világbank közben azzal 
számol, hogy a tavalyi gazdasági nö-
vekedés 4,1 százalékos lesz, ami szin-
tén egy százalékponttal kevesebb a ko-
rábban becsültnél. A 2021-es esztendő 
eközben alig 2,8 százalékos GDP-bő-
vülést hozhat a pénzintézet elemzői 
szerint. Mint ismeretes, novemberben 
az Európai Bizottság is jelentősen 
csökkentette a román gazdaság tavalyi 
növekedésére vonatkozó várakozását, 
így 3,6 százalékos GDP-bővülésre szá-
mít a korábban közölt 4,5 százalék he-
lyett. A tavalyi első kilenc hónapban a 
román GDP 4,2 százalékkal nőtt, hiva-
talos adatok a teljes évre még nincse-
nek. A román kormány 5,5 százalékos 
2018-as növekedésre számít.

Romló kilátások
Nemcsak Romániát, hanem az egész 
világgazdaságot illetően romlott 

amúgy a Világbank szakértőinek véle-
ménye: a világkereskedelmi forgalom 
és az ipari termelés csökkenésére, a 
kereskedelmi feszültségek éleződé-
sére, valamint a fejlődő térségekben 
jelentkező pénzügyi turbulenciákra 
hivatkozva a lefelé módosított tavalyi 
GDP-növekedési becsléséhez képest a 
világgazdasági növekedés további las-
sulását jelzi a legfrissebb prognózis.  A 
pénzintézet a tavalyi világgazdasági 
növekedésre vonatkozó becslését a jú-
niusban kiadott prognózishoz képest 
0,1 százalékponttal 3 százalékra csök-
kentette. Szintén 0,1 százalékponttal 
rontotta idei és jövő évi világgazdasági 
növekedési előrejelzését is, ami így az 
idén 2,9 százalék, 2020-ban pedig 2,8 
százalék lehet. Először adott ki előre-
jelzést a 2021-es növekedésre a Világ-
bank, amit 2,8 százalékra tesz. „2018 
elején még teljes gőzzel működött a 
világgazdaság, az év folyamán azon-
ban az aktivitás fokozatosan veszített 
lendületéből és idővel egyre nagyobb 
buktatókba ütközött” – kommentálta 
a prognózist Kristalina Georgieva, a 
Világbank vezérigazgatója.

Változó trendek
A fejlett gazdaságok növekedési előre-
jelzésén nem változtatott a Világbank, 
a 2018-as növekedési becslése tovább-
ra is 2,2 százalék, az idei növekedést 
2,0 százalékra, a jövő évit 1,6 száza-
lékra várja, a 2021-es pedig várakozá-
sai szerint 1,5 százalék lesz. A fejlődő 
régiók tavalyi növekedését a pénzin-

tézet júniusi prognózisában még 4,5 
százalékon várta, ezt azonban a mos-
tani becslésében 0,3 százalékponttal 
4,2 százalékra rontotta. Ugyanekkora 
növekedést vár az idén is, 4,2 százalé-
kosat, 0,5 százalékponttal gyengébbet 
a júniusban jelzettnél. Jövőre a térség 
növekedése 4,5 százalékra emelkedik 
ugyan, de ez is 0,2 százalékponttal ma-
rad el a júniusban jelzetthez képest. 
2021-re 4,6 százalékos növekedést vár 
a fejlődő régióban a Világbank. Az 
Egyesült Államok 2018-as növekedési 
becslését 0,2 százalékponttal javította 
felfelé a júniusi prognózishoz képest 
2,9 százalékra. Az idei prognózisán 
nem változtatott, a növekedést tovább-
ra is 2,5 százalékra várja, a 2020-ast 
viszont 0,3 százalékponttal 1,7 száza-
lékra csökkentette.

 Az euróövezet tavaly 1,9 százalékos 
növekedést ért el a Világbank szerint, 
0,2 százalékponttal alacsonyabbat a 
júniusi prognózisban jelzettnél. Az 
idén az euróövezti növekedés 1,6 szá-
zalékra lassul, ez is 0,1 százalékponttal 
marad el a júniusi prognózistól. 2020-
ra az euróövezeti növekedés üteme 1,5 
százalékra, 2021-re pedig 1,3 százalékra 
lassul tovább.

 A tavalyi kínai GDP-növekedést a 
júniusi prognózisával megegyező 6,5 
százalékra teszi a Világbank. A növe-
kedési ütem azonban az idén és jövőre 
6,2 százalékra lassul, majd 2021-ben 
6,0 százalékra. Az idei kínai GDP-nö-
vekedést júniusi prognózisában még 
6,3 százalékra tette a Világbank. 

Lassul a világgazdaság, vele fékez Románia is

 » A világkeres-
kedelmi forgalom 
és az ipari terme-
lés csökkenése, 
a kereskedelmi 
feszültségek éle-
ződése, valamint 
a fejlődő térsé-
gekben jelentkező 
pénzügyi turbu-
lenciák lassítják 
a világgazdasági 
növekedést. 




