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Nőtt novemberben az átlagbér
2018 novemberében 13,3 száza-
lékkal nőtt a nettó átlagbér az egy 
évvel korábbi szinthez mérten, 
elérte a 2792 lejt. Havi szinten 
a növekedés 2,6 százalékos, 
vagyis 72 lejes volt – derül ki 
az Országos Statisztikai Intézet 
(INS) adatsoraiból. A tavalyi év 
tizenegyedik hónapjában a bruttó 
átlagbér 4658 lej volt, 2,8 száza-
lékkal több, mint októberben. 
A legnagyobb fi zetések továbbra 
is az IT-szektorban voltak, ahol 
az ágazati nettó átlagbér elérte 
a 6835 lejt, a legkevesebbet, 
1589 lejt pedig változatlanul a 
vendéglátásban dolgozók vitték 
haza. Ami a közszférát illeti, 
2018 októberéhez viszonyítva a 
közigazgatásban 1,5 százalékkal, 
a tanügyben 1,1 százalékkal, míg 
az egészségügyben és szociális 
ellátásban 0,6 százalékkal nőtt a 
nettó átlagbér.
 
Több beruházás, nagyobb hiány
Tavaly az első tizenegy hónapban 
8,56 százalékkal, 4,842 milliárd 
euróra nőttek a külföldi közvetlen 
tőkeberuházások – jelentette be 
tegnap a Román Nemzeti Bank 
(BNR). A jegybank szintén hétfőn 
közölte, hogy a folyó fi zetési 
mérleg hiánya tavaly az első 
tizenegy hónapban csaknem 60 
százalékkal nőtt, és elérte a 8,730 
milliárd eurót. A folyó fi zetési 
mérleg hiánya azt követően ug-
rott meg, hogy gyorsabb ütemben 
nő az import az exportnál. Amint 
arról beszámoltunk, az Országos 
Statisztikai Intézet (INS) a múlt 
héten közölte, hogy tavaly az első 
tizenegy hónapban 18 százalék-
kal, 13,412 milliárd euróra nőtt a 
román külkereskedelmi mérleg 
hiánya az előző év azonos idősza-
kához mérten.
 
Bővült a román ipar termelése
Tavaly az első tizenegy hónapban 
3,9 százalékkal nőtt az ipari ter-
melés Romániában 2017 azonos 
időszakához mérten – közölte 
tegnap az Országos Statisztikai 
Intézet (INS).  A szezonális és 
naptárhatással kiigazított adatok 
szerint a növekedés 5,6 százalé-
kos volt a vizsgált időszakban. 
A nyers adatok szerinti növekedés 
elsősorban a feldolgozóiparnak 
volt köszönhető, amelynek kibo-
csátása 4,7 százalékkal emel-
kedett. Novemberben a nyers 
adatok szerint az ipari termelés 
2,6 százalékkal volt nagyobb 2017 
tizenegyedik hónapjához mérten, 
a kiigazított adatok szerint a 
növekedés 5,2 százalék volt. Havi 
bontásban ugyanakkor az ipari 
termelés a nyers adatok szerint 
1,8 százalékkal csökkent októ-
berhez képest, a szezonálisan és 
naptárhatással kiigazított adatok 
szerint 0,8 százalékos növekedést 
jegyeztek.

A KORÁBBI BEJELENTÉSEKKEL ELLENTÉTBEN MÉGIS REMÉLHET HASZNOT AZ ÁLLAM A KAPZSISÁGI ADÓBÓL

Rászállt az adóhatóság a bankokra

Mennyi az annyi? Negyedévente szedné be a ROBOR-tól függő kapzsisági adót a kormány a bankoktól

Legalább 4 milliárd lej hasz-
not remélnek a 2019-es állami 
költségvetés előkészítői a 
kapzsisági adótól a kiszivárgott 
értesülések szerint. A Transilva-
nia Bank tőzsdei árfolyama már 
tegnap megsínylette a menet 
közben kiderült információt. 
Ezzel egy időben az adóhatóság 
rászállt a bankokra.
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B ankokat ellenőriz múlt hét 
óta az Országos Adóhatóság 
(ANAF) – piaci értesülések 

szerint a cél a hitelintézetek aktívái-
nak ellenőrzése, amelyeket a 114-es 
számú sürgősségi kormányrende-
letbe foglalt és januártól hatályba 
lépett adóügyi intézkedések értel-
mében úgynevezett „kapzsisági adó-
nak” vetnek alá. A kormány – mint 
ismeretes – azzal érvelt az új adónem 
szükségessége mellett, hogy a pénz-
intézetek kevés profi tot jelentenek, 
csak azután adóznak, a különböze-
tet pedig „kimenekítik” az országból. 
Az Econimica.net gazdasági hírpor-
tál értesülései szerint viszont a most 
megkezdett adóügyi ellenőrzések 
nem várt eredménnyel járhatnak, 
egyes bankok ugyanis a kiszivárgott 
információk szerint megkezdhették 
a nagyobb összegű vállalati hitelek 
„átköltöztetését” az anyabankok-
hoz, hogy ne essenek az új adó hatá-
lya alá. Amint arról korábban írtunk, 
a „kapzsisági adót” azoknak a pénz-
intézeteknek kell idéntől befi zetni-
ük, amelyek 2 százalékot meghaladó 

irányadó bankközi hitelkamatlábat 
(ROBOR) alkalmaznak. Az illeték a 
bank aktíváinak 0,1 százalékától in-
dul, és a ROBOR jelenlegi, 3 százalé-
kot meghaladó szintjénél eléri a 0,3 
százalékot.  A ROBOR az új adónem 
bejelentése után már a tavalyi év vé-
gén csökkenésnek indult, a trend pe-
dig az első két hétben is folytatódott, 
tegnap azonban a három-, a kilenc- 
és a tizenkét havi irányadó bankkö-
zi kamatláb is enyhe növekedést 
mutatott a pénteki szinthez képest. 
A háromhavi ROBOR a pénteken 
jegyzett 2,88 százalékról 2,92 szá-
zalékra, a kilenchavi ellenben 3,34 
százalékról 3,35 százalékra, míg a 12 
havi a pénteki 3,43 százalékról 3,44 
százalékra emelkedett – derül ki a 
Román Nemzeti Bank (BNR) ada-
taiból. Eközben a 6 havi irányadó 
bankközi kamatláb az előző napi 
3,23 százalékon stagnált.

Negyedévi sarc
És bár korábban Eugen Teodorovici 
pénzügyminiszter cáfolta, hogy a 
2019-es évi állami költségvetés kal-
kulálna a kapzsisági adóval, a ké-
szülő büdzséhez közel álló források 
tegnap kiszivárogtatták: a szociálli-
berális kormány 4 milliárd lejt remél 
az új adónemtől, ráadásul nem is évi 
egyszeri összegben, hanem negyed-
évente kellene a hitelintézeteknek a 
ROBOR szintje függvényében kiszá-
mított adót befi zetniük az államkasz-
szába. A kormány pedig úgy számol, 
hogy az irányadó bankközi kamatláb 
átlag 3 és 3,5 százalék között fog mo-
zogni, így az államháztartás jelentős 
bevételekhez jut.

Darius Vâlcov, Viorica Dancilă 
kormányfő gazdasági ügyekért fele-

lős tanácsadója – akit ugyanakkor a 
kormányprogram pénzügyi vonza-
tai atyjának tartanak – tegnap 
meg is erősítette a Ziarul Financiar 
napilap online kiadásának, hogy 
negyedévente kell a bankoknak 
adózniuk, és úgy számolnak, hogy 
az adó éves rátája 1,2 százalék kö-
rül alakul. A ZF számításai szerint 
pedig ez nem is 4, hanem 5 milliárd 
lejjel gyarapítaná a költségvetést. 
Az új hírekre pedig a piac is rögtön 
reagált: a román értéktőzsde leg-
nagyobb szereplője, a Transilvania 
Bank részvényei már tegnap délig 
5,3 százalékot zuhantak, és 2017 óta 
nem látott mélységben zajlottak a 
tranzakciók.

Mit gondolnak a bankok?
„Románia legnagyobb fi nanszíro-
zója a bankrendszer, a gazdaság 
80 százalékát hitelezi, és most az-
zal kell szembesülnie, hogy meg-
adózzák a fi nanszírozását. Ezek 
az adók nyomást gyakorolnak a 
fi nanszírozás volumenére, árára 
és bizonyosságára” – értékelte 
kormány intézkedéseit Florin Dă-
nescu, a román bankárszövetség 
(ARB) ügyvezető elnöke, mintegy 
előrevetítve, hogy a magánszemé-
lyek és a cégek fogják megfi zetni a 
kapzsisági adó jó részét.

Hasonlóképpen sok jóval nem 
kecsegtető üzenetet fogalmazott 
meg a hétvégén Adrian Vasilescu, 
a román jegybank stratégiai tanács-
adója is. Mint rámutatott, a külföldi 
bankok részvényesei a válság idején 
4 milliárd eurót toltak be a romá-
niai fi ókintézeteikbe, ez pedig az 
új adóügyi intézkedések nyomán 
elmaradhat. Márpedig ha a bankok 
„elindulnak lefelé a lejtőn”, elkerül-
hetetlen lesz, hogy az ország gazda-
sága is kövesse – vallja Vasilescu.

 » Az új hí-
rekre a piac is 
rögtön reagált: 
a Transilvania 
Bank részvényei 
már tegnap délig 
5,3 százalékot 
zuhantak.
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Az RMDSZ nem támogatja a módosításokat

Az RMDSZ nem támogatja az adóügyi módosításokról 
szóló sürgősségi kormányrendeletet – fogalmazta meg 
tegnap Kelemen Hunor szövetségi elnök a Radio France 
Internationale-nek (RFI) adott nyilatkozatában. Mint rámu-
tatott, alakulata nem támogatja az intézkedéscsomagot, 
mivel a naptári év vége előtt néhány nappal állt elő vele a 
kormány, és nem előzte meg semmiféle vita vagy hatás-
tanulmány. „Nem jó ilyen hirtelen cselekedni, kellene 
hagyni legalább hat hónapot, hogy mindenki tudjon felké-
szülni a módosításokra” – nyomatékosította.  Az RMDSZ 
elnöke úgy véli, „nem fog simán menni” a parlamentben a 
kormányrendeletet jóváhagyó törvény vitája. „Nem tudom, 
gondolt-e a pénzügyminiszter arra a változatra, hogy a 
parlament elutasítja a rendeletet valamikor az év közepén, 
és akkor hogyan fogja kezelni a helyzetet. Ezért gondo-
lom, hogy az ilyen brutális adóügyi intézkedések rendkívül 
kontraproduktívak” – szögezte le Kelemen Hunor.
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Londoni pénzügyi elemzők szerint 
a globális növekedési jelzőszá-

mok a növekvő kockázatok és az 
utóbbi hónapok tőzsdei veszteségei 
ellenére sem vallanak arra, hogy a 
világgazdaság az idén recesszióba 

kerülne. Az Oxford Economics évnyi-
tó előrejelzésében közölte: jelenlegi 
alapeseti forgatókönyvei kétségtele-
nül a világgazdasági növekedés las-
sulását vetítik előre 2019-re, és még 
ezekre a forgatókönyvekre is lefelé 
mutató kockázatok hatnak. A ház 
alapesetben a globális szintű hazai 

össztermék (GDP) 2,8 százalékos idei 
növekedésével számol a 2018-ra be-
csült 3 százalékos bővülés után. Az 
elemzés hangsúlyozta ugyanakkor: 
látja a kockázatát annak is, hogy 
a világgazdasági növekedés egészen 
a 2016-ban mért, 2,4 százalékos kö-
zépszerű ütemig visszalassul.

Elemzők: nem kell globális recessziótól tartani

 » A forgató-
könyvek két-
ségtelenül a 
világgazdasági 
növekedés lassu-
lását vetítik előre.

 1 euró       4,6771
1 dollár      4,0802
 1 svájci frank 4,1524
1 font sterling 5,2399
100 forint 1,4558
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