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Tovább mélyült
a külkereskedelmi hiány
Az első hét hónapban 25 százalékkal, 9,48 milliárd euróra nőtt
Románia külkereskedelmi mérlegének hiánya a tavalyi év azonos időszakához mérten – közölte hétfőn a
román országos statisztikai intézet.
A külkereskedelmi mérleg hiánya
abszolút értékben 1,89 milliárd
euróval haladta meg a tavalyit a
vizsgált időszakban. Az első hét hónapban az export értéke 40,73 milliárd euró volt, ami 2,1 százalékkal
haladta meg a tavalyit. Az import
ugyanakkor csaknem háromszor
gyorsabban, 5,8 százalékkal, 50,21
milliárd euróra nőtt. Júliusban a
kivitel 1 százalékkal, 5,84 milliárd
euróra mérséklődött, ugyanakkor
a behozatal 5,9 százalékkal, 7,59
milliárd euróra emelkedett, így a
külkereskedelmi mérleg hiánya
elérte az 1,76 milliárd eurót. Amint
arról korábban írtunk, tavaly egész
évben 15,132 milliárd euró volt a
román külkereskedelmi mérleg
hiánya, amely 16,8 százalékkal nőtt
az előző évhez képest.
Nálunk a legolcsóbb
a szeszes ital
Európai uniós viszonylatban
Romániában és Bulgáriában a legolcsóbb a szeszes ital. Az ellenkező
póluson Finnországot, Írországot
és Svédországot találjuk, ahol az
árak elérik az itteni kétszeresét –
derül ki az EU statisztikai hivatala,
az Eurostat által pénteken nyilvánosságra hozott adatsorokból. Az
árakat az uniós átlaghoz viszonyítva definiálják, az EU-átlagot
pedig 100-nak jelölik meg. Ehhez
képest Finnországban az árszint
182, Írországban 177, míg Svédországban 152. Közben Romániában
és Bulgáriában 74, Magyarországon
77, Csehországban 82 és Spanyolországban 84.
Lassul a GDP-bővülés a térségben
A tavalyinál lassabb ütemben, de
tovább nő Közép-Kelet-Európa
GDP-je, az idén 3,6 százalékkal,
jövőre pedig 3,2 százalékkal nőhet
a térség GDP-je – derül ki a Coface
nemzetközi hitelbiztosító MTI-nek
megküldött elemzéséből. Tavaly
Közép-Kelet-Európa GDP-je 4,3
százalékkal nőtt. A Coface elemzése szerint a bővülést korlátozza
a munkaerőhiány, az erőforrások
magas kihasználtsága és a növekvő
bekerülési költségek. A lakossági
fogyasztás továbbra is a növekedés
elsődleges motorja, de a hosszú
távú befektetések lassulása és a
gyengébb export visszafogják a
GDP bővülését.
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ELMARAD A TÖRLESZTÉS, HA CSÖKKEN A CSALÁD JÖVEDELME VAGY HA LEBETEGSZIK AZ ADÓS

Minden lakosra 1650 euró hitel jut

Elmarad a törlesztés. Júliusban 528 085 személynek volt 30 napnál nagyobb elmaradása

A Román Nemzeti Bank legfrissebb kimutatása szerint Románia minden egyes lakosára
1650 eurónyi bankkölcsön jut,
továbbá idén júliusban országszerte 528 085 személynek volt
30 napnál nagyobb elmaradása
a hitelek törlesztésében.
» SIMON VIRÁG

A

bankkölcsönnel rendelkező
személyek közül a legtöbben
a munkahely elvesztése vagy

a családban bekövetkezett változások miatt válhatnak rosszul fizető
ügyféllé – derül ki abból a friss felmérésből, amely a bankok és elégedetlen ügyfeleik között közvetítő
egyesület (CSALB) kérésére készült.
Az online közvélemény-kutatásban
összesen 1220 személy vett részt,
mindannyian hitelkártyával vagy
bankkölcsönnel rendelkeznek. Életkor szerint 34 százalékuk 45–64 év
közötti volt, 33 százalékuk 35–44 év
közötti, a többi ennél fiatalabb. A válaszadók 71 százaléka nő, és 42 százalékuk 15 évnél nagyobb régiséggel
rendelkezik a munka mezején.

»

A felmérésben résztvevők csupán 15
százalékának
okoz komolyabb
nehézséget a
hitelek törlesztése.

ILLUSZTRÁCIÓ
KÉPÜNK

» RÖVIDEN

A felmérésben résztvevők csupán 15 százalékának okoz komolyabb nehézséget a hitelek
törlesztése, nekik van 30 napnál
nagyobb elmaradásuk a pénzintézetek felé. Ami az elmaradás okait
illeti, 37 százalékuk a családi jövedelem csökkenését jelölte meg.
A jövedelemcsökkenés a munkahely elvesztése vagy válás miatt
következett be. A válaszadók 23
százaléka vallotta azt, hogy jelentős egészségügyi problémák és az
ezekkel járó pluszkiadások miatt
nem tud időben törleszteni. De a
törlesztőrészletek összegének növekedése, a valuta árának emelkedése is gondot jelentett több mint
10 százalékuk esetében.
A Román Nemzeti Bank (BNR)
legfrissebb kimutatása szerint
Románia minden egyes lakosára
1650 eurónyi bankkölcsön jut, továbbá idén júliusban országszerte
528 085 személynek volt 30 napnál nagyobb elmaradása a hitelek
törlesztésében. Az időben ki nem
fizetett részletek összege 6,159 millió lejre rúg, és ezeknek több mint
fele lejben van. Ebből 3,179 millió
lejt tesz ki azon részletek összege,
amelyek esetében több mint 90
napnál nagyobb az elmaradás.
Tavaly júliusban, szintén a BNR
kimutatása szerint 698 951 személynek volt 30 napnál nagyobb
elmaradása, és akkor az időre nem
törlesztett részletek összege 6,917
millió lej volt.

Beszállt az eMAG a EuCeMananc platformba
» BÁLINT ESZTER

M

egvásárolta a EuCeMananc
online platform részvényeinek
54 százalékát az eMAG; a webáruház tájékoztatása szerint viszont
továbbra is az alapítók vezetik az
ételek házhoz szállítását közvetítő
applikációt.
A EuCeMananc platformot 2017ben indították útjára Temesváron.
Az ételrendelési platform révén több
mint 600 vendéglő kínálatából lehet
válogatni Románia 18 városában,
köztük Bukarestben, Temesváron,
Nagyváradon, Aradon, Brassóban és
Jászvásáron. A tervek között ugyan-

akkor mind a belföldi, mind pedig a
külföldi terjeszkedés is szerepel.
„Nagyon versenyképes piac, és ez
jótékony hatással bír a romániai ételrendelési platformok felhasználói
számára. Az eMAG befektetése elismerés a csapat munkájának és a EuCeMananc partnereinek” – kommentálta a tranzakciót Alin Șerban alapító
elnök-vezérigazgató. „Ez a rendelési
módszer nagyon nagy fejlődésen
megy át, egyre több ügyfél rendel
ételt online, és mi segíteni szeretnénk
a EuCeMananc platformot, hogy minőségi szempontból piacvezetővé
váljon” – nyilatkozta Iulian Stanciu,
az eMAG elnök-vezérigazgatója.
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Sikerről és jövőről az RMKT idei vándorgyűlésén
» KRÓNIKA

S

ikeresség és jövőképesség címmel
szervezi meg az idei Közgazdász
Vándorgyűlést a Romániai Magyar Közgazdász Társaság október 4–6. között
Csíkszeredában. A konferencia 28. kiadásában 8 plenáris és 25 szekció-előadás során arra keresik a választ, hogy
mennyire vagyunk felkészülve a minket körülvevő változásokra, hogyan tudunk ezekre reagálni. Mint a szervezők
tegnapi közleményükben fogalmaznak, a jövőképesség-kutatás nagyon új
társadalomtudományi ágazat, amely

bizonyos kultúrák azon képességét
kutatja, hogy mennyire rugalmasan
tudják kezelni a gazdasági, környezeti,
akár klímaváltozást, milyen gyorsan
tudják tevékenységüket ezekhez az
újdonságokhoz igazítani. A témában
jártas szakemberek, mint Csák János,
címzetes egyetemi tanár, fog előadást
tartani, de az esemény vendége lesz dr.
Aczél Petra, a Budapesti Corvinus Egyetem intézetigazgatója, és Szántó Zoltán
egyetemi tanár is.
Az idei hat szekció: a Székelyföldi
erőforrások, a Sportgazdaságtan, a
Pénzügy, a Jövőképesség, a Helyi sike-

»

Mint a szervezők tegnapi
közleményükben
fogalmaznak,
a jövőképesség-kutatás
nagyon új társadalomtudományi
ágazat.

rek, a Sikeres nők – női sikerek témáit
járja körül, olyan elismert szakemberek, vállalkozók segítségével, mint
Ballok Ildikó vállalkozó, Dan Popovici
OTP Asset vezérigazgató, dr. András
Krisztina igazgató-szakfelelős, BCE GTK
Sportgazdaságtani Kutatóközpont, Kozma Mónika, a Pro Economica Alapítvány megbízott ügyvezető igazgatója,
Bálint Csaba, a Román Nemzeti Bank
vezetőségi tagja, dr. Bakacsi Gyula kutatóprofesszor. Részletes programot a
www.rmkt.ro/vgy honlapon találnak az
érdeklődők, regisztrálni pedig a www.
rmkt.ro/vgy/regisztracio oldalon lehet.

