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Jelentősen mélyült a külkereskedelmi mérleg hiánya
Tavaly 16,8 százalékkal, 15,132 milliárd euróra nőtt a román külkereske-
delmi mérleg hiánya az előző évhez képest – derül ki az Országos Sta-
tisztikai Intézet (INS) által tegnap nyilvánosságra hozott adatsorokból. 
A defi cit 2,173 milliárd euróval volt magasabb, mint 2017-ben. A növe-
kedés oka, hogy a behozatal továbbra is gyorsabb ütemben nőtt, mint a 
kivitel. A román export 8,1 százalékkal, 67,732 milliárd euróra nőtt, míg az 
import 9,6 százalékkal, 82,865 milliárd euróra gyorsult.  Decemberben a 
kivitel 2,4 százalékkal volt nagyobb az előző év utolsó hónapjához képest, 
és elérte a 4,604 milliárd eurót, a behozatal 3,5 százalékkal, 6,319 milliárd 
euróra nőtt. Így decemberben a külkereskedelmi mérleg hiánya elérte az 
1,715 milliárd eurót. Románia külkereskedelme háromnegyedét az EU-tag-
államokkal bonyolítja le. Tavaly a kivitel 47,3 százalékát és a behozatal 38 
százalékát a gép- és járműipari termékek tették ki. 
 
Emelkedtek a világpiaci élelmiszerárak januárban
Januárban emelkedtek az élelmiszerárak a világon elsősorban a tejtermé-
kek, az olajos magvak és a cukor drágulása miatt. Az ENSZ Élelmezésügyi és 
Mezőgazdasági Szervezete (FAO) által nyomon követett – a hússal és a szemes 
termékekkel kiegészített – öt alapvető élelmiszer árindexe 164,8 pontra nőtt a 
decemberi 161,8 pontról. A mutató novemberben még 2016 májusa óta legala-
csonyabb, 160,8 pont volt. A múlt hónapban a tejtermékek ára 7,2 százalékkal 
emelkedett decemberhez képest, és ezzel egy hét hónapja tartó árcsökkenési 
sorozat zárult le. Idén januárban az olajos magvak ára 4,3 százalékkal, a 
cukoré 1,3 százalékkal emelkedett decemberrel összevetve.

Négy százalékkal több arany fogyott tavaly, mint előző évben
Alapvetően a jegybankok vételeinek köszönhető, hogy az arany tavalyi, 
4345 tonnás globális kereslete 4 százalékkal haladta meg az egy évvel ko-
rábbit – ismertette az Arany Világtanács (WGC) legfrissebb adatait a befek-
tetési nemesfémekkel foglalkozó Conclude Befektetési Zrt.  Bár a nemesfém 
tavalyi kínálata csak enyhén, 4490 tonnára nőtt, az még így is elegendő volt 
a kereslet kielégítésére. Az aranybányák kitermelése 3365 tonnás új csúcsot 
döntött. A WGC adatai szerint összességében a jegybankok 651,5 tonna 
arannyal növelték a tartalékaikat 2018-ban. Nettó vételük a legnagyobb 
1971 óta, amikor megszűnt az amerikai dollár aranyra való átválthatósága.  
Tavaly arany ékszerből 2200 tonna fogyott, gyakorlatilag annyi, mint a 
megelőző évben. Aranyrudakból és -érmékből viszont 4 százalékkal több 
fogyott 2018-ban az előző évhez képest. Az elektronikai eszközök előállítá-
sához nagyjából ugyanannyi, 334,6 tonna aranyra volt kereslet tavaly, mint 
egy évvel korábban. Az első három negyedévi értékesítések kompenzálták 
a gyengébb negyedik negyedévet, amit az okostelefonok értékesítésének 
visszaesése, az amerikai–kínai kereskedelmi háború, valamint a világ-
gazdaság növekedésével kapcsolatban fokozódó bizonytalanság idézett 
elő – hangsúlyozta a Conclude vezérigazgatója. Kevesebb arany áramlott 
ugyanakkor a tőzsdén kereskedett arany befektetési alapokba  és az azok-
hoz hasonló típusú eszközökbe, mint egy évvel korábban.

Romániában a legrosszabbul 
továbbra is a vendéglátásban 
dolgozók keresnek, akik átla-
gosan havi 1657 lejt kapnak. Az 
IT-szektor átlagfi zetése ennek 
több mint négyszerese.

 » BÁLINT ESZTER

T avaly decemberben 4938 lej 
volt a bruttó átlagbér, 6 szá-
zalékkal több, mint egy hó-

nappal korábban. A nettó összeg 
2957 lej volt, ami 165 lejjel, vagyis 
5,9 százalékkal haladja meg a no-
vemberi szintet – derül ki az Or-
szágos Statisztikai Intézet (INS) 
által tegnap nyilvánosságra hozott 
adatsorokból. 2017 decemberéhez 
viszonyítva 12,5 százalékkal nőtt a 
nettó átlagbér. A legnagyobb fi zeté-
sek változatlanul az IT-szektorban 
voltak, az ágazatban a nettó átlag-
bér elérte a 6888 lejt, a legkeveseb-
bet, átlagosan 1657 lejt pedig a ven-
déglátásban dolgozók vitték haza 
Romániában.

A legnagyobb mértékben, 51,4 
százalékkal a kőszénkitermelésben 
dolgozók fi zetése nőtt, majd 38,7 
százalékkal a raktározás és a szál-
lítmányozás melléktevékenységei 
következtek. 18,5 és 23,5 százalék 
közötti mértékben nőttek eközben 

AZ IT-SZEKTOR ÁTLAGFIZETÉSE CSAKNEM 7000 LEJRE EMELKEDETT

Tovább nőtt az átlagbér

 Nem fi zet túl jól. Változatlanul a vendéglátásban a legalacsonyabb az átlagbér

 »  A legna-
gyobb mér-
tékben, 51,4 
százalékkal a kő-
szénkitermelés-
ben dolgozók fi -
zetése nőtt, majd 
38,7 százalékkal 
a raktározás 
és a szállítmá-
nyozás mellék-
tevékenységei 
következtek.

a fi zetések a pénzügyi közvetítő 
szektorban (leszámítva a biztosítá-
sokat), a kőolaj és kőszén feldolgo-
zásával készülő termékeket előállí-
tó ágazatban, a fémfeldolgozásban, 
az energiaiparban (villamosener-
gia-, gáz-, gőzellátás, légkondici-
onálás), a vegyiparban és a más 
kitermelési tevekénységek kategó-
riába tartozó vállalatoknál. 10 és 
15,5 százalék közötti értékkel vihet-
tek haza többet az ingatlanközvetí-
tő ágazatban, a távközlés terén, a 
más közlekedési eszközöket gyártó 
cégeknél, a vízgazdálkodásban, a 
biztosítási ágazatban, a nyugdíj-
biztosítások terén (leszámítva az 
állami nyugdíjalapot) vagy a közúti 
szállításban dolgozók.

A legnagyobb mértékben, 14,9 
százalékkal a fémkitermelés terén 
dolgozók fi zetése csökkent tavaly 
decemberben. 0,5 és 3 százalék 
közötti zsugorodással az erdészet 
és fakitermelés (beleértve a halá-
szatot és az akvakultúrát), a légi 
szállítás, valamint a bútorgyártás 
következett.

Ami a közszférát illeti, előző hó-
naphoz képest 2,4 százalékkal nőtt 
a tanügyben dolgozók fi zetése, az 
egészségügyben és szociális ellátás-
ban 1,8 százalékkal, a közigazgatás-
ban pedig 0,3 százalékkal emelke-
dett decemberben a nettó átlagbér.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Nagyszabású fejlesztésekre készül 
Debrecen, a tervek között szerepel 

a Nagyváradra vezető vasútvonal újra-
építése is. „A magyar kormány 2030-ig 
mintegy 700-800 milliárd forint forrást 
biztosít debreceni fejlesztésekre” – je-
lentette be a hétvégén Palkovics Lász-
ló magyar innovációs és technológiai 
miniszter a Debreceni Egyetemen (DE) 
rendezett üzleti-befektetői fórumon. 
Mint részletezte, a Debrecen 2030 – A 
Kárpát-medence északkeleti régiójá-
nak központja című projekt keretében 
427 milliárd forint forráshoz jut a város 

a régió népességmegtartó erejének és 
versenyképességének növelésére, de a 
további fejlesztésekkel összesen csak-
nem 800 milliárd forintot fordíthatnak 
beruházásokra központi forrásból.

 A tárcavezető a Debrecen 2030 pro-
jektből kiemelte a gazdasági kapcsola-
tok élénkítését, a közlekedésfejlesztést 
– nevesítve az autópálya-, illetve vas-
úti összeköttetést Nagyváraddal és a 
debreceni repülőtér „komoly nemzet-
közi” légikikötővé bővítését –, az okta-
tás terén pedig a debreceni nemzetkö-
zi iskola és a német iskola kialakítását, 
valamint a román és az ukrán nyelvű 
oktatás megteremtését.

Sztráda, vasút Debrecen és Várad között

 » A tárcave-
zető a Debrecen 
2030 projektből 
kiemelte a gazda-
sági kapcsolatok 
élénkítését, a 
közlekedésfejlesz-
tést – nevesítve az 
autópálya-, illetve 
vasúti összekötte-
tést Nagyváraddal.
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