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Első ízben került be a magas 
jövedelmű országok kategóriájá-
ba Románia, ám a lapunk által 
megkérdezett szakértő szerint 
új alapokra kellene helyezni a 
számítást, hogy az valós képet 
mutasson.

 » BÍRÓ BLANKA

Románia is felkerült a magas 
jövedelmű országok listájára, 
amelyet a Világbank júliusban 

tett közzé. A rangsorban azt láthatjuk, 
hogy a 2019-es adatok alapján Romá-
nia átlépte a 12 535 dolláros egy főre 
jutó nemzeti jövedelmet (GNI), ezzel 
a felső-közepes jövedelmű országból 
magas jövedelmű országgá lépett elő.  
A tavalyi adatok alapján az ország 
éppen csak átlépte a 12 535 dolláros 
küszöböt, a 12 630 dolláros egy főre 
jutó nemzeti jövedelemmel, a térség 
országai jóval megelőzik, hiszen pél-
dául Lengyelországban 15 200 dollár 
a GNI, Magyarországon 16 140 dollár.

Az életszínvonal
nem ezt mutatja
Románia először került be ebbe az 
„elit klubba”, a listán 80 ország és 
terület van, vagyis 55 ország és to-
vábbi 25 olyan terület, melynek 
nincs teljesen önálló státusa, mint 
például Hongkong, Puerto Rico, 
Francia Polinézia, Új-Kaledónia – 
húzta alá megkeresésünkre Králik 
Lóránd egyetemi adjunktus, a Parti-
umi Keresztény Egyetem (PKE) gaz-
daságtudományi tanszékének okta-
tója. Kiemelte: Bulgária kivételével 
az Európai Unió valamennyi tagor-
szága ebbe a kategóriába tartozik.

A szakértő ugyanakkor rámuta-
tott, a küszöbértéket nem a bruttó 

hazai termék (GDP), hanem az  egy 
főre jutó nemzeti jövedelem alapján 
számolják, ami az országban valójá-
ban elkölthető jövedelmet mutatja, 
például beleszámolják azokat az 
összegeket  is, amit a külföldön dol-
gozók hazaküldenek. „Harminc éve 
állapították meg a módszertant, az 
alapján számolják a küszöbértéke-
ket, hogy melyik ország számít sze-
génynek, alsó- és felsőközép- vagy 
magas jövedelműnek. Akkor még 
csak 41 ország tartozott az elitek 
klubjába, azóta a számuk megkét-
szereződött” – irányította  rá a fi -
gyelmünket a szakértő.

A küszöbértéket amúgy a Nem-
zetközi Valutaalap pénzneme, az 
úgynevezett különleges lehívási jo-
gok (Special Drawing Rights – SDR) 
infl ációs rátájával igazítják ki min-

den évben. Az SDR infl ációját az öt 
kulcsvaluta – amerikai dollár, euró, 
kínai jüan, japán jen és brit font – 
infl ációja befolyásolja. „Bár egy év 
alatt a küszöbérték több mint 300 
dollárral növekedett az infl áció mi-
att, Románia ezt megugrotta. Ám az 
életszínvonal minőségét tekintve ez 
nem egy reális kép” – hangsúlyozta 
a gazdasági elemző.

A módszertan
módosításra szorul
Mint magyarázta: a világban a gaz-
dasági növekedés sokkal nagyobb 
mértékű a pénzromlásnál, ezért a 
szakértők egy ideje már tárgyalják, 
hogy módosítani kellene a módszer-
tant az értékhatár kiszámításánál az 
életszínvonal-arányokat is fi gyelem-
be véve. A jelenlegi listán ugyanis 

A SZAKÉRTŐ SZERINT AZ ELAVULT MÓDSZERTAN MIATT KERÜLT FEL AZ ORSZÁG A MAGAS JÖVEDELMŰEK KÖZÉ

Romániának nincs mit keresnie az elit klubban

Csalóka mutató. A romániai életszínvonal egyáltalán nem azt mutatja, hogy gazdag ország lenne

Nő a belföldi tejtermelés, de az import is
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nemcsak Románia tűnik ki, hiszen 
olyan országok is vannak a gazda-
gok között, mint a Karib-szigeteki 
országok, Chile, Uruguay, ame-
lyeknek szintén nem lenne, amit 
keresniük a „jómódúak” között.

Králik Lóránd úgy véli, sokkal 
reálisabb lenne 30 ezer eurónál 
meghúzni a határt, akkor a jelen-
legi 55 helyett 28 ország kerülne be 
a magas jövedelműek közé, gya-
korlatilag Spanyolország lenne az 
utolsó, és a közép-kelet-európai 
országok zöme kiesne.

„Tény, hogy a kilencvenes évek-
hez viszonyítva Romániában is 
dinamikus életszínvonal-emelke-
dés tapasztalható, de azzal, hogy 
az ország meghaladta a több mint 
harminc évvel ezelőtti módszer-
tannal kiszámolt küszöb értéket, 
nem azt jelenti, hogy olyan mér-
tékű a jómód, mint a listavezető 
országokban” – fogalmazott a 
szakértő, hangsúlyozva, minden-
képpen aránytalanságok mutat-
koznak, hiszen a listavezető or-
szágok lényegesen eltávolodtak 
a küszöbértéktől – Svájc, Luxem-
burg, Norvégia a határértéket jó-
val meghaladják. 

Az elemző szerint amúgy való-
színű, hogy a 2020-as értékeket 
fi gyelembe véve Románia újra a 
határérték alá kerül. „Bár a jár-
vány időszakában az infl áció nem 
magas, ettől függetlenül a bruttó 
hazai termék és az egy főre jutó 
nemzeti jövedelem csökkenése 
olyan mértékű lehet, hogy kike-
rülhet Románia az elit klubból” – 
húzta alá Králik Lóránd, kiemelve, 
hogy a magas jövedelmű országok 
listáján az utolsó egynegyedet 
mindig veszélyezteti a gazdasági 
visszaesés, és hogy kiesnek ebből 
a kategóriából.

 » A jelenlegi 
listán nemcsak 
Románia tűnik 
ki, hiszen olyan 
országok is van-
nak a gazdagok 
között, mint a 
Karib-szigeteki 
országok, Chile, 
Uruguay, ame-
lyeknek szintén 
nem lenne mit 
keresniük a „jó-
módúak” között. 

Több mint 40 százalékkal nőtt a 
nyers tej importja az év első öt 

hónapjában – derül ki az Országos 
Statisztikai Intézet (INS) tegnap 
közzétett adatsorából. Idén május 
végéig 62 739 tonna nyers tejet hoz-
tak be az országba külföldről, ez 18 
206 tonnával (40,9 százalék) több, 
mint tavaly ugyanebben az idő-
szakban. Az említett periódusban 
a fogyasztásra szánt édes tej ter-
melése 12 százalékkal (16 677 ton-
nával) nőtt, elérte a 155 766 tonnát, 
míg a feldolgozó egységek 468 901 
tonna tehéntejet gyűjtöttek be. Ez 
1,9 százalékkal (9147 tonnával) ke-
vesebb, mint 2019 hasonló idősza-
kában.

Az INS szerint az év első öt hónap-
jában növekedett az alábbiak terme-
lése: vaj 791 tonnával (+17,5 száza-
lék); édes tej 16 677 tonnával (+12%); 
savanyított tejtermékek (joghurt, 
aludttej és más hasonló tejtermékek) 
3205 tonnával (+3,4%); és tejföl, 235 
tonnával (+0,8%).

Ugyanebben az időszakban a sajt-
félék termelése 497 tonnával (1,2 szá-
zalékkal) visszaesett.

Több és drágább tejet importálunk
 » BÁLINT ESZTER

Európai viszonylatban Románia 
hirdette meg a második leggyen-

gébb gazdaságélénkítő programot, 
annak értéke ugyanis a hazai ösz-
sztermék (GDP) 4,8 százalékára rúg 
– hívta fel a fi gyelmet elemzésében 
Dan Bucșa, az UniCredit Bank Lon-
don Közép- és Kelet-Európáért felelős 
vezető közgazdásza. Az utolsó he-
lyezett amúgy Oroszország a bruttó 
hazai termék alig 3,5 százalékával. A 
dokumentum szerint Németország a 
program dimenziója mellett az elfo-
gadás gyorsaságával is kitűnik a me-
zőnyből, a GDP 35 százalékát megha-
ladó összeggel járul hozzá az ország 
direkt és indirekt módon a gazdaság 
motorjának felpörgetéséhez. A kö-
zép-kelet-európai térség országai kö-
zül amúgy a listavezető Csehország, 
ahol a GDP 23,5 százalékának megfe-
lelő pénzt szánnak a koronavírus-jár-
vánnyal karöltve érkező gazdasági 
válság hatásainak enyhítésére és a 
gazdaság talpra állítására.

A Hotnews.ro hírportál által idé-
zett elemzés elkészítésekor a szak-

ember két támogatási formát vett 
fi gyelembe. Górcső alá vette, hogy az 
egyes országok mekkora közvetlen 
anyagi ráfordítással segítik az üzleti 
szférát, mekkora adókedvezménye-
ket, szubvenciókat, segélyeket adtak 
a zökkenőmentes újrainduláshoz. 
Számolt ugyanakkor az olyan közve-
tett segítségekkel is, mint a hitelek és 
garanciák.

A közgazdász szerint amúgy Romá-
nia programja a leginkább változatos. 
„Megpróbál kipipálni minden rova-
tot. A gond viszont az, hogy a többi-
ekhez képest nagyon kis méretű” – fo-
galmazta meg Dan Bucșa.

Jó hír a román gazdaságra nézve 
közben, hogy az elemzés nem szá-
molt a kormány által már bejelentett 
új programmal, amely a nagyválla-
latokra is kiterjesztené a hitelgaran-
ciát. Ennek kapcsán Ludovic Orban 
miniszterelnök vasárnap este úgy 
nyilatkozott, a vonatkozó jogsza-
bályt a kormány várhatóan már a 
héten, de legtöbb két héten belül el-
fogadja, miután az Európai Bizottság 
rábólintott a nemzeti liberális párti 
(PNL) kabinet terveire.

Gyenge gazdaságélénkítés




