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Az EB szerint jobbak a kilátások
Négy százalékra, felfele módosította 
tegnap a román gazdaság idei bővülé-
sére vonatkozó prognózisát az Európai 
Bizottság, amely korábban úgy becsülte, 
hogy 2019-ben 3,3 százalékkal nő a bruttó 
hazai termék (GDP). A jövő esztendőre 
viszont az EB szerint enyhe mérséklődés 
következik a gazdaság bővülésében, 
prognózisuk szerint a GDP 3,7 százalékos 
növekedése várható. Májusban az EB a 
bruttó hazai termék 3,1 százalékos növe-
kedésére számított 2020-ban.
 
Tovább mélyült a hiány
Harminc százalékkal, 6,523 milliárd 
euróra nőtt a román külkereskedelmi 
mérleg hiánya az első öt hónapban az 
egy évvel korábbihoz képest – közölte 
tegnap az Országos Statisztikai Inté-
zet (INS). A külkereskedelmi mérleg 
hiánya 1,511 milliárd euróval haladta 
meg a tavalyit a január–május időszak-
ban. A behozatal továbbra is gyorsabb 
ütemben nő, mint a kivitel. Az import 
8,3 százalékkal 35,862 milliárd euróra 
gyorsult, míg az export 4,4 százalékkal 
29,339 milliárd euróra emelkedett. Má-
jusban az export és az import növekedé-
si üteme közötti különbség kisebb volt, 
hiszen a kivitel 6,8 százalékkal nőtt, míg 
a behozatal 8,5 százalékkal gyorsult.  
Tavaly egész évben 15,132 milliárd euró 
volt a román külkereskedelmi mérleg 
hiánya, amely 16,8 százalékkal nőtt az 
előző évhez képest.
 
Újabb hitel a külföldi piacokról
A pénzügyminisztérium 2 milliárd euró 
hitelt vett fel a külföldi piacokról – írja a 
Ziarul Financiar gazdasági és pénzügyi 
lap. A külföldi piacokról felvett újabb 
hitel előzménye, hogy március végén a 
pénzügyi tárca rekordnak számító ösz-
szeget, 3 milliárd euró kölcsönt vett fel 
eurókötvények révén. A pénzügyminisz-
térium a tavaly 5 milliárd euró értékben 
vett fel hitelt a külföldi piacokról három 
kötvénykiadás során, így fedezve a 
szükséges fi nanszírozás nagyjából 
egyharmadát.
 
Daea jó mezőgazdasági évet vár
Most fordul elő első alkalommal, 
hogy Romániában három egymást 
követő esztendő jó mezőgazdasági 
szempontból – jelentette ki kedd este 
Petre Daea mezőgazdasági miniszter 
a román közszolgálati televízió (TVR1) 
műsorában. Mint részletezte, 2017-ben 
a mezőgazdaság 9 történelmi rekordot 
döntött meg, 2018-ban pedig 6 rekord 
volt. „Nem szállunk le többé az Euró-
pai Unió dobogójáról. A gazdáknak 
megvan a szükséges műszaki felsze-
reltségük, betartják a technológiákat, 
és az állam mellettük áll a szubven-
ciókkal” – hangsúlyozta a mezőgaz-
dasági tárca vezetője, ám az idei év 
mezőgazdasági termése kapcsán nem 
mondott számokat. Beszélt viszont 
az öntözésről, illetve a klímaváltozás 
hatásáról. „A klímaváltozás egy reali-
tás, és rendkívül agresszíven nyilvánul 
meg. Keleten szárazság van, máshol 
nedvesség” – mondta. Jelezte egyúttal, 
hogy idén 1,4 millió hektár termőföld 
öntözése biztosított.

 1 euró                                      4,7337
1 dollár                                    4,2171
 1 svájci frank                        4,2533
1 font sterling                       5,2658
100 forint                               1,4523

Valutaváltó

 » B. E.

Hatalmas szakadék tátong a városi és 
vidéki lakosság keresete és kiadásai 

között, előbbiek csaknem kétszer annyit 
visznek haza, és kétszer annyit is költe-
nek, mint a vidéken élők – derül ki az Or-
szágos Statisztikai Intézet (INS) által teg-
nap nyilvánosságra hozott adatsorokból. 
2019 első negyedévében az átlagos havi 
bevételek háztartásonként 4542 lejre rúg-
tak, ami egy főre 1752 lejt jelent. Eközben 
a kiadások havi 3834 lejt jelentettek (1479 

lej/fő), tehát a bevételek 84,4 százaléka el 
is ment. 

A bevételek 67,8 százalékát amúgy a fi ze-
tések jelentették – ez a legfontosabb anyagi 
forrás. A fennmaradó hányadban a szociális 
segélyeket (18,7%), a természetbeni jövedel-
met (7,8%), a háztartási javak értékesítését 
(1%) és a mezőgazdasági tevékenységből 
származó bevételeket (1,4%) találjuk.

A kiadások 61,2 százaléka különben fo-
gyasztásra megy el, 33,4 százalék pedig 
adókra. Beruházásra alig 0,4 százalék jut. 
A fogyasztásra fordított összegek közül 

33,2 százalék élelmiszerre és nem szeszes 
italokra ment el, 8,1 százalék jutott szállo-
dára vagy kávézóra, 6,9 százalék közleke-
désre, 5,6 százalék pedig lakberendezési 
beruházásokra.

Mint az adatokból kiderül, hatalmas a 
különbség a vidéki és a városi lakosság be-
vételei között: amíg vidéken egy személy 
átlagosan 1295,64 lejt keres, addig ez az ösz-
szeg városon eléri a 2144,38 lejt. Városi vi-
szonylatban az egy főre eső kiadások az első 
negyedévben 1789,26 lejt tettek ki, vidéken 
pedig 1117,99 lejre rúgtak.

 » KRÓNIKA

Lemondott Narcis Neaga, az Országos Köz-
útkezelő Társaság (CNAIR) vezérigazgató-

ja kedd este, miután egy nappal korábban 
Viorica Dăncilă miniszterelnök a meneszté-
sét kérte Răzvan Cuc közlekedésügyi minisz-
tertől. Neaga a társaság nevében kibocsátott 
közleményében tudatta, hogy az igazgató-
tanács elnökével, Costin Mihalachéval foly-
tatott egyeztetés nyomán döntött a távozás 
mellett. A vezérigazgató közölte, döntése 
meghozatalakor fi gyelembe vette, hogy a 
közúti infrastruktúra bővítése kiemelt fon-
tossággal bír a román nemzetgazdaság elő-
menetele érdekében. „Biztosítom önöket, 
hogy mandátumom idején minden tőlem 

telhetőt megtettem az infrastrukturális pro-
jektek patthelyzetének megszüntetése és a 
futó projektek folytatása érdekében, hogy a 
lakosság korszerű infrastruktúra haszonél-
vezője lehessen, ahogyan természetes ez egy 
európai országban” – fogalmazott Neaga, je-
lezve egyúttal, hogy a szakhatóság az elmúlt 
időszakban négymilliárd euró értékben indí-
tott útjára projekteket, amelyek a következő 
években „európai szintű” fejlődést biztosíta-
nak a román gazdaság számára.

Amint arról lapunkban beszámoltunk, 
Viorica Dăncilă miniszterelnök azt rót-
ta fel Neagának, hogy félretájékoztatott 
a Lugos–Déva-autópálya 3. és 4. ütemén 
zajló munkálatok kapcsán, azokat ugyan-
is még 2018 végén át kellett volna adni. 

A kormányfő ugyanakkor magyarázatot 
kért Neagától a Nagyszeben–Pitești-autó-
pálya 2. és 3. üteme tervezésének és kivite-
lezésének, illetve 4. ütem kivitelezésének 
késlekedésére, mint ahogy arra is, hogy 
miért nem írták ki újra a versenytárgyalást 
a Pitești–Craiova gyorsforgalmi út 3. és 4. 
szakaszára azt követően, hogy az eredeti 
kiírást megfellebbezték.

Mint ismeretes, Neaga 2018 májusa óta áll 
az országos közútkezelő társaság élén, mi-
után korábban már vezette az intézményt. 
Viorica Dăncilă kormányfő különben már 
a tavalyi év végén kilátásba helyezte a me-
nesztését, és bár nem teljesültek az autópá-
lya-építési célkitűzések, Neaga végül mégis 
tisztségében maradt mostanáig.

Kétszer többet keres és költ a városi lakosság

Önként távozik a közútkezelő éléről Narcis Neaga

MÉG A JEGYBANKELNÖKÖT IS MEGLEPTE AZ INFLÁCIÓS RÁTA CSÖKKENÉSÉNEK MÉRTÉKE

Tovább nőtt az élelmiszerek ára
Az élelmiszerek drágultak a leg-
nagyobb mértékben júniusban, a 
burgonya ára pedig ugyan csökkent 
májushoz képest, de a decemberi 
árszintnél még mindig több mint 37 
százalékkal magasabb.

 » BÁLINT ESZTER

J úniusban 3,8 százalékos volt az infl á-
ció, ami visszaesést jelent a májusi 
4,1 százalékos pénzhígulás után – 

derül ki az Országos Statisztikai Intézet 
(INS) által tegnap nyilvánosságra hozott 
adatsorokból. A harmonizált fogyasztói-
ár-indexszel számolva az éves infl ációs 
ráta 3,9 százalékon állt a múlt hónapban. 

Májushoz képest a havi infl áció 0,23 szá-
zalékkal csökkent júniusban, ugyanakkor 
decemberhez mérten a fogyasztói árak 
2,98 százalékkal nőttek.

Az élelmiszerek drágultak
a legjobban
2018 júniusához viszonyítva az élelmisze-
rek 5 százalékkal, a nem élelmiszer jel-
legű termékek 2,89 százalékkal, a szolgál-
tatások pedig 4,26 százalékkal drágultak. 
Tavaly decemberhez képest a legnagyobb 
mértékben, 37,39 százalékkal a burgonya 
ára nőtt – tény viszont, hogy májushoz 
képest valamivel olcsóbb lett. A zöldsé-
gek és zöldségkonzervek közben 14,81 
százalékkal, a gyümölcsök és gyümölcs-
konzervek 15,7 százalékkal, a friss gyü-

mölcsök 13 százalékkal, a citrusfélék és 
déligyümölcsök 19 százalékkal, az üzem-
anyagok 4,6 százalékkal, a cigaretta és a 
dohányipari termékek 4,67 százalékkal, a 
vízszolgáltatás és a szemétszállítás pedig 
4,09 százalékkal lett drágább.

Isărescu kellemesen csalódott
Az Országos Statisztikai Intézet által közölt 
infl ációs adat jó – értékelt tegnapi sajtó-
tájékoztatóján Mugur Isărescu, a Román 
Nemzeti Bank (BNR) elnöke, kiemelve, a 
most közölt szint elmarad a jegybank által 
prognosztizálttól. „Én személy szerint nem 
hittem volna, hogy 3,9 százaléknál alacso-
nyabb lesz, meglepett a 3,8 százalékkal” 
– mondta. Isărescu szerint az idei év máso-
dik felében mérséklődik a pénzromlás üte-
me, és amennyiben mezőgazdasági szem-
pontból jó év lesz, úgy az év végi infl ációs 
ráta „egészen mást mutathat, mint amit a 
tavasszal előre vetített a BNR”.

Mint ismeretes, az infl áció februárban 
lépett ki a BNR által kijelölt 1,5–3,5 száza-
lékos célsávból, de a jegybank vezetősége 
szerint év végére várhatóan visszatér, így 
az idén 3 százalékos fogyasztóiárindex-nö-
vekedést vetítettek előre, a jövő évre 3,1 
százalékos infl ációval számolnak. A bu-
karesti központi bank múlt csütörtökön 
nem módosította az alapkamatot, amely 
továbbra is 2,50 százalék.
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 »  Az élelmiszerek 5 száza-
lékkal, a nem élelmiszer jellegű 
termékek 2,89 százalékkal, a 
szolgáltatások pedig 4,26 szá-
zalékkal drágultak.

Tavaly június óta az élelmiszerek 5 százalékkal drágultak




