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Romániában él az Európai 
Unió szegényeinek 6 százaléka, 
Olaszország 10 százalékkal, Né-
metország, valamint Nagy-Bri-
tannia is 10 százalék körüli 
értékkel szerepel a statiszti-
kában. Tény, hogy sok román 
állampolgár él életvitelszerűen 
külföldön.
 

 » B. E.

T avaly 6,3 millióra csökkent a 
szegénységben élő romániai 
lakosok száma, ez 700 ezerrel 

jelent kevesebb nélkülözőt, mint 
ahányan 2017-ben voltak, de még így 
is a lakosság mintegy 33 százalékát 
teszik ki a nehéz sorban élők – je-
lentette be Sergiu Oprescu, az Alpha 
Bank Románia ügyvezető igazgatója 
az általa vezetett pénzintézet elem-
zése alapján. A dokumentumból 
ugyanakkor arra is fény derül, hogy 
a romániai lakosság által a bank 
rendelkezésére bocsátott arányszám 
alacsonyabb, mint az Olaszország 
vagy Németország által szolgáltatott, 
tény viszont a gazdasági elemzők 
szerint, hogy Románia lakosságának 
17,5 százaléka külföldön él.

Az elemzés úgy számol, hogy 
tavaly az Európai Unió 113 millió 

polgára, vagyis a lakosság nagyjá-
ból 22 százaléka élt szegénységben. 
Arányait tekintve a romániai nélkü-
lözők az EU szegényeinek 6 százalé-
kát jelentik. Olaszország közben 10 
százalékkal, Németország, valamint 
Nagy-Britannia is 10 százalék körüli 
értékkel szerepel a statisztikában.
Az Alpha Bank elemzése arra is ki-

tér, hogy a 17,5 százalékos aránnyal 
Romániának van a legtöbb külföl-
dön élő polgára. Kiderül továbbá, 
hogy ugyan a nagy munkaerőhiány-
ban a romániai vállalkozók elkezd-
tek többek között vietnámi munká-
sokat is alkalmazni, az országban 
azonban a migránsok aránya igen 
alacsony, alig 0,3 százalékot jelent. 

A ROMÁNIAI LAKOSSÁG 17,5 SZÁZALÉKA KÜLFÖLDÖN ÉL – AZ ORSZÁGBAN ÉLŐ HATÁRON TÚLIAK ARÁNYA 0,3 SZÁZALÉK

Csökkent, de még mindig nagy a szegénység

Szomorú valóság. A romániai lakosság nagyjából egyharmada szegénységben él
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Ennél kisebb arányt csak Litvániá-
ban jegyeztek, ahol a lakosság 0,2 
százalékát jelentik a bevándorlók. 
A jelentés ugyanakkor aggasztó-
nak nevezi az emigrálók és a mig-
ránsok közötti arányt – mint érvel-
nek, 2050-re a romániai lakosság 
mintegy 30 százaléka idősebb lesz 
65 évesnél.

 » Az elemzés 
szerint tavaly az 
Európai Unió 113 
millió polgára, 
vagyis a lakosság 
22 százaléka élt 
szegénységben.

 » RÖVIDEN

Jön az elektromos Volkswagen
Elkezdődött tegnap a németor-
szági Zwickauban az első teljesen 
elektromos Volkswagen személy-
autó, az ID.3 sorozatgyártá-
sa.  Zwickauban nem csupán 
egy új modell gyártása kezdőik, 
hanem „a Volkswagen jövője” – 
emelte ki Herbert Diess, a Volks-
wagen-csoport vezérigazgatója 
a sorozatgyártás beindításának 
alkalmából tartott ünnepségen. A 
zwickaui üzem lesz Európa legna-
gyobb és leghatékonyabb elektro-
mosautó-gyára, átalakítására 1,2 
milliárd eurót fordítanak, és mind 
a nyolcezer munkatársat átképzik – 
mondta a vezérigazgató, kiemelve, 
hogy valószínűleg ez az autóipar 
történetének legnagyobb szabású 
„képzési off enzívája”. Herbert Diess 
hangsúlyozta, hogy a személyau-
tók piacán nincs alternatívája az 
elektromos meghajtásnak, csak ezt 
a technológiát lehet bevezetni gyor-
san, széles körben és elfogadható 
áron. A hidrogénalapú meghajtási 
technológia csak a következő évti-
zedben válhat versenyképessé, és 
akkor is elsősorban a teherszállító 
járművek, a hajók és a repülőgé-
pek számára. 

 1 euró       4,7550
1 dollár      4,2600
 1 svájci frank 4,3104
1 font sterling 5,5022
100 forint 1,4492

Valutaváltó

 » B. E.

Százalékban meghatározva elérte 
a bruttó hazai termék (GDP) 2,6 

százalékának megfelelő szintet a 
román költségvetés hiánya, ami az 
elmúlt évtizedben a legnagyobb, és 
amennyiben a gazdaság 2020-ban 
recesszióba kerül, úgy a fi nanszíro-
zási szükséglet négyszer nagyobb, 
mint tíz évvel ezelőtt – kongatta meg 
a vészharangot blogbejegyzésében 
Iancu Guda elemző. „Románia fi -
nanszírozási szükséglete 2008 első 
kilenc hónapjában (pont azelőtt, 
hogy a gazdaságot elérte volna a vi-
lágválság) alig 7,2 milliárd lej volt. 
A defi cit romlásának üteme az el-
múlt három évben nagyon felgyor-
sult olyan körülmények között, hogy 
tavaly ilyenkor a hiány 16 milliárd 
lej volt, miközben két éve még alig 

6 milliárd lejen állt” – írta a szakem-
ber, aki a pénzügyminisztérium na-
pokban közzétett adatsoraira reagált 
bejegyzésével. A szaktárca adatai 
szerint ugyanis 2019 első kilenc hó-
napjában a román költségvetés hiá-
nya elérte a 26,97 milliárd lejt, ami a 
bruttó hazai termék (GDP) 2,6 száza-
lékának felel meg. 2008-ban európai 
uniós összevetésben Romániának 
volt a harmadik legnagyobb defi citje 
a maga 5,4 százalékával. 2009-ben 
aztán a hiány elérte a 7,2 százalékot, 
avagy a 36,4 milliárd lejt.

Iancu Guda amúgy nincs egyedül 
azzal, hogy borúlátó a román gaz-
daság alakulását illetően, egyre több 
elemző, közgazdász, hivatalosság 
szkeptikus mostanában annak kap-
csán, hogy Románia idén 3 száza-
lék alatt tudja tartani a költségvetés 
hiányát. Daniel Dăianu, a pénzügyi 

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Több mint 10,4 millió turista ér-
kezését regisztrálták a romániai 

szállásadó egységekben az év első 
kilenc hónapjában, ez 4,4 százalékos 
növekedést jelent a tavalyi esztendő 
hasonló időszakához képest – kö-
zölte az Országos Statisztikai Inté-
zet (INS). Az érkezők 79,8 százaléka 
belföldi, 20,2 százaléka külföldi volt. 
A külföldiek 74,4 százaléka Európá-
ból, ezen belül 84,9 százaléka az Eu-

rópai Unióból érkezett. A szállásadó 
egységek 23,9 millió vendégéjszakát 
regisztráltak, 6 százalékkal többet, 
mint tavaly ugyanebben az időszak-
ban. A belföldi turisták tartózkodása 
átlagosan 2,4, a külföldieké 2 napot 
tartott. 

A szálláshelyek nettó kihaszná-
lási indexe a teljes turisztikai szál-
láshelystruktúrában 35,4 százalék 
volt, 2,1 százalékponttal több, mint 
az előző év első kilenc hónapjában. 
Magasabb kihasználási arányt re-

tanács elnöke például minap arra 
fi gyelmeztetett, hogy amennyiben 
tartják a nyugdíjemelések menet-
rendjét, és 2020. szeptember elsejétől 
megtörténik a 40 százalékos emelés, 
akkor 2022-ra a hiány elérheti a 7 szá-
zalékot. A pénzügyi tanács prognó-
zisa szerint 2020-ban a defi cit meg-
haladhatja a 4 százalékot, 2021-ben 
pedig elérheti a GDP 5,7 százalékát.

A Mediafax hírügynökség közben 
úgy értesült, hogy az Európai Bizott-
ság túlzottdefi cit-eljárást kezdemé-
nyezhet Románia ellen, amennyiben 
a hiány megközelíti vagy meghaladja 
a 4 százalékot, ám ha 3,5 százalék 
körül alakul, akkor még haladékot 
adnak. Mint ismeretes, a nemzetközi 
piacok bizalomvesztése a túlzottdefi -
cit-eljárás miatt magas fi nanszírozási 
költségeket generálna a hiány megfi -
nanszírozására.

gisztráltak a szállodákban (44%), 
a bungalókban (33,2%), a villák-
ban (29,7%), a hajók szálláshelyein 
(27,9%), a hostelekben (26,4%), kem-
pingekben (24,5%) és a panziókban 
(23,1%).

 A turisztikai szálláshelyekre a leg-
több turista Németországból (239 300), 
Izraelből (180 600), Olaszországból 
(170 200), az Egyesült Államokból (129 
300), Magyarországról (128 100), Fran-
ciaországból (122 700) és Nagy-Britan-
niából (108 800) érkezett. 

Borúlátó víziók a román gazdaság alakulásáról

Tovább pörgött a belföldi turizmus

 » Több elem-
ző, közgazdász, 
hivatalosság 
szkeptikus mos-
tanában annak 
kapcsán, hogy 
Románia idén 3 
százalék alatt 
tudja tartani a 
költségvetés 
hiányát.

 » A legtöbb 
turista Németor-
szágból, Izraelből, 
Olaszországból, 
az Egyesült 
Államokból és 
Magyarországról 
érkezett.




