
Gazdaság2020. június 10.
szerda6

 » RÖVIDEN

A svédek dolgoznak a legtöbbet,
az olaszok a legkevesebbet
A romániai lakosság átlago-
san 33,8 évet dolgozik, ami 8,2 
évvel marad el a svédek által a 
munka mezején töltött időszak-
tól – utóbbiak az Európai Unió 
legaktívabb polgárai –, és 1,8 
évvel több, mint a lajstrom végén 
kullogó olaszoké – derül ki az EU 
statisztikai hivatala által nyilvá-
nosságra hozott adatsorokból. Az 
egy évtizeddel korábban jegyzett 
adatokhoz mérten a romániai la-
kosság 2,4 évvel többet dolgozik, 
2009-ben ugyanis még csak 31,4 
év volt az átlag. Egy romániai 
nő aktív élete során átlagosan 
30,3 évet dolgozik, ami 1,6 éves 
növekedést jelent a 2009-ben 
regisztrált szinthez képest, míg 
egy férfi  37 évig marad a munka 
mezején, ami tíz év alatt 3,1 éves 
növekedést jelent. Az uniós átlag 
35,9 év, 0,2 évvel több, mint a 
2018-as és 3,6 százalékkal több, 
mint a 2000-es átlag.
 
Növekedésnek indul a benzin ára
Miután az elmúlt hónapok során 
visszaesett a benzin ára a romá-
niai töltőállomásokon, szakértők 
szerint a közeljövőben újra nö-
vekedésnek fog indulni. Claudiu 
Cazacu külgazdasági elemző a 
Digi24 hírtelevíziónak elmondta, 
a kőolaj árának növekedését tom-
pította, hogy a lej néhány száza-
lékkal megerősödött az amerikai 
dollárhoz képest, azonban a kőo-
laj drágulásának üteme gyorsabb, 
így arra kell számítani, hogy a 
benzinár rövidesen 7-8 százalék-
kal fog nőni. Ugyanakkor a kőolaj 
árának további növekedésére 
kell készülni, miután az OPEC+ 
közösségben részt vevő olajter-
melő országok szombaton tartott 
értekezletükön megállapodtak az 
olajkitermelés napi közel tízmillió 
hordós csökkentésének július 
végéig történő meghosszabbításá-
ról. A Kőolaj-exportáló Országok 
Szervezete (OPEC) és szervezeten 
kívüli nagy olajtermelő országok 
OPEC+ néven ismert közössége 
ezzel gyakorlatilag meghosszab-
bította az április közepén hozott 
döntését, amelynek hatására az 
elmúlt két hónapban kétszere-
sére nőtt az olaj világpiaci ára a 
termelés közel tízszázalékos visz-
szafogása révén. A Brent típusú 
nyersolaj ára pénteken hordón-
ként 42 dollár felé emelkedett, 
míg áprilisban 20 dollár alatt 
volt. Az olaj mostani világpiaci 
ára azonban még így is harma-
dával alacsonyabb, mint a múlt 
év végén, a koronavírus-járvány 
kirobbanása előtt volt. Az áprilisi 
megállapodásban vállalt kvóta 
fenntartásától azt remélik, hogy 
számukra elfogadható szinte sta-
bilizálódik az olaj világpiaci ára, 
amelyet részben a világjárvány 
ingatott meg.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Ú tdíjértékesítési pont nyílt a Csa-
nádpalota–Nagylak II. határátke-

lőn, ahol a személy-, valamint az áru-
forgalom esetén is lehetőség van az 
úthasználati jogosultságok megvá-
sárlására – tájékoztatta a Nemzeti Út-
díjfi zetési Szolgáltató (NÚSZ) Zrt. az 
MTI-t. Az új értékesítési pont főként 
a Románia felől érkező fuvarozóknak 
jelent nagy segítséget. Az új értéke-
sítőhelyen a HU-GO egyenleg feltöl-
tésére, valamint viszonylati jegy és 
autópálya-matrica vásárlására is le-

hetőség van. Az értékesítőhely egye-
lőre 8-tól 20 óráig tart nyitva minden 
nap, de a koronavírus-járvány előtti 
forgalom helyreállása után 0–24 órá-
ban működik majd. A NÚSZ szerint 
ez nagy előrelépés a határ forgalmá-
ban, mert az átkelő megnyitása óta a 
határtól mintegy 9 kilométerre lévő 
Kövegyi Szent Gellért-pihenőhelyen 
– az első díjellenőrző pont után – 
tudták csak rendezni a magyar útdí-
jat a Románia felől érkező kamionok 
sofőrjei. Az új útdíj/értékesítési pont 
az M43 autópályán Romániából Ma-
gyarországra érkező sofőröknek segít 

elkerülni a közigazgatási bírságot, 
amit a NÚSZ által szolgáltatott adatok 
alapján az illetékes hatóság (rendőr-
ség) szab ki az útdíjat nem vagy nem 
megfelelő módon fi zető tehergépjár-
művek esetében.

A közlemény ismerteti: az útdíjfi -
zetési szolgáltató díjellenőrző kame-
rarendszere az M43 autópályán, a 
Csanádpalota–Nagylak II. határát-
kelő közelében több mint 5,8 millió 
tehergépjármű áthaladását érzékelte 
2019-ben, aminek 45 százalékát a Ro-
mánia felől Magyarországra érkező 
járművek adták.

A nagylaki autópályán is kifi zethető a magyar útdíj

 » Az új útdíjér-
tékesítési pont 
az M43 autópá-
lyán Romániából 
Magyarországra 
érkező sofőrök-
nek segít elke-
rülni a közigaz-
gatási bírságot.

A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ ÓTA A LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN CSÖKKEN IDÉN A VILÁGGAZDASÁG

Fertőz a mélyszegénység „járványa” is

Javulás helyett visszafejlődés. A válságban még többen süllyednek mélyszegénységbe

Világviszonylatban 70–100 
millió ember süllyedhet 
extrém szegénységbe a koro-
navírus-járvány miatti leállás 
által okozott válság nyomán – 
kongatta meg a vészharangot 
a Világbank. A washingtoni 
székhelyű pénzintézet a pandé-
mia előtti időszakban még úgy 
számolt, hogy idén zsugorodni 
fog a napi 1,90 dollárnál keve-
sebből tengődők aránya.

 » BÁLINT ESZTER 

A második világháború óta 
nem látott gazdasági vissza-
esést okoz a koronavírus-jár-

vány, és az érintett országok magas 
száma miatt a helyzet a legsúlyo-
sabb lesz az 1870-es évek nagy vál-
sága óta eltelt időszakban – idézi a 
Világbank álláspontját az AFP hír-
ügynökség. Ceyla Pazarbasioglu, a 
washingtoni székhelyű pénzintézet 
alelnöke úgy véli, ugyan az államok 
– legyen szó a fejlett vagy fejlődő 
országokról – mentőcsomagokkal 
igyekeztek tompítani a válság ha-
tását, ám szerinte a fellendüléshez 
ennél többre van szükség. „Pusztító 
sokk volt valamennyi gazdaságra 
nézve, amelyeknek sürgős világ-
méretű akcióra van szükségük. Ez 
a válság hosszú ideig megmaradó 

sebhelyeket fog okozni, és világ-
szintű kihívásokat támaszt” – fo-
galmazott a világbanki alelnök.

Tízmilliók süllyedhetnek
extrém szegénységbe
A pénzintézet számításai szerint 
egyik ilyen kihívás, hogy világvi-
szonylatban 70–100 millió ember 
süllyedhet extrém szegénységbe, 
ami a szegénység elleni küzdelem el-
múlt három évben elért eredménye-
it konkrétan lenullázza. A mostani 
válság előtt az intézmény még úgy 
számolt, hogy 2020-ban tovább fog 
csökkenni azoknak az aránya, akik 
kevesebb mint napi 1,90 dollárból 
tengetik az életüket.  

A számok nem adnak
okot derűlátásra
A Világbank különben hétfőn ismer-
tetett  féléves, a globális gazdasá gi ki-

látásokat vázoló jelentésében azzal 
számol, hogy a globális gazdaság 
az idén 5,2 százalékkal, a második 
világháború óta a legnagyobb mér-
tékben csökken, miután a korona-
vírus súlyos recesszióba taszította. 
A washingtoni székhelyű szervezet 
szerint a fejlett országok GDP-je 7 
százalékkal eshet 2020-ban, mi-
közben a fejlődőké először csökken 
60 éve, 2,5 százalékkal zsugorodik. 
A Világ bank jövőre már 4,2 százalé-
kos globális gazdasági növekedést 
vár, ezen belül a fejlett országok 
GDP-je 3,9 százalékkal, a fejlődőeké 
pedig 4,6 százalékkal bővül. Az in-
tézmény januárban még az idei évre 
2,5 százalékos, jövőre 2,6 százalékos 
gazdasági növekedést várt.

A jelentés összeállítói szerint 
idén az amerikai GDP 6,1 százalék-
kal, az euróövezeté 9,1 százalék-
kal, Japáné pedig 6,1 százalékkal 
csökken. Jövőre az amerikai gaz-
daság 4 százalékkal, az euróöve-
zeté 4,5 százalékkal, Japáné pedig 
2,5 százalékkal nő. Kína esetében 
az idei évre 1 százalékos, jövőre 
6,9 százalékos gazdasági bővülést 
várnak. Az Európa és Közép-Ázsia 
alcsoportban három országgal 
foglalkozott a Világbank. Orosz-
ország esetében idén 6 százalékos 
GDP-csökkenést, jövőre 2,7 száza-
lékos növekedést becsül. Törökor-
szág gazdasági teljesítménye idén 
várhatóan 3,8 százalékkal esik, 
jövőre 5 százalékkal nő. Az előre-
jelzés szerint a lengyel GDP idén 
4,2 százalékkal zsugorodik, jövőre 
viszont már 2,8 százalékkal bővül.

A Világbank amúgy borúlátóbb, 
mint a Nemzetközi Valutaalap 
(IMF), amely áprilisban ismertetett 
becslésében kisebb, 3 százalékos 
globális GDP-csökkenéssel számolt.

 » A washing-
toni székhelyű 
szervezet szerint 
a fejlett orszá-
gok GDP-je 7 
százalékkal 
eshet 2020-
ban, miközben a 
fejlődőké először 
csökken 60 éve, 
2,5 százalékkal 
zsugorodik. 
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A mentőcsomagról egyeztetett a román kormány a cégek képviselőivel

Az IMM Invest programot kiegészítő fi nanszírozási lehetőségekről, a vállalkozások működéséhez 
szükséges összegek biztosításról egyeztetettek tegnap egyebek mellett a cégek és a bukaresti 
kormány képviselői – számolt be a találkozót követően Facebook-bejegyzésében a kormány. Mint 
kiemelték, mindez nélkülözhetetlen a gazdaság újbóli fellendítéséhez. A beszámoló szerint a tár-
gyaló felek olyan fi nanszírozási mechanizmust fontolgatnak, amely a kis- és közepes vállalkozá-
sokat segítő IMM Invest programot egészítené ki, célja pedig az lenne, hogy a vállalatok előnyös 
feltételek mellett jussanak a tevékenységükhöz nélkülözhetetlen felszerelések és gépek beszer-
zéséhez szükséges fi nanszírozáshoz. Az érintett ágazatok között van a számítástechnika, a kuta-
tás és fejlesztés, a mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás és halászat, az építőipar, a feldolgozóipar 
(kivéve az alkohol és a dohány előállítását), valamint az egészségügy és a szociális gondozás. A 
fi nanszírozási mechanizmus kidolgozása után a tárgyalások folytatódnak.

 1 euró       4,8377
1 dollár      4,2935
 1 svájci frank 4,5008
1 font sterling 5,4253
100 forint 1,4035

Valutaváltó




