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péntek–vasárnap6

 1 euró       4,8424 
1 dollár      4,0959
 1 svájci frank 4,5069
1 font sterling 5,4096
100 forint 1,3598

Valutaváltó

 » RÖVIDEN

Jövő héttől olcsóbb lesz
a nyaralás a román tengerparton
Harminchetedik alkalommal is meg-
hirdeti a romániai turisztikai vállala-
tok szövetsége (FPTR) a Tengerparti 
nyaralást mindenkinek elnevezésű 
programot, amelynek keretében szep-
temberben olcsó nyaralási lehetőséget 
biztosítanak a Fekete-tenger romániai 
partján üdülőknek. A program azok-
nak szól, akik szeptember 1-je és 30-a 
között szeretnének üdülni a román 
tengerparton, a csúcsidény áraihoz ké-
pest akár 65 százalékkal kisebb anyagi 
ráfordítással. A szövetség közleménye 
arról tájékoztat, hogy eddig 49 szálloda 
csatlakozott a programhoz, amelyek 
összesen körülbelül 3600 kedvezmé-
nyes árú vendégéjszakát ajánlanak a 
turistáknak. A helyeket a partner uta-
zási irodákon keresztül és közvetlenül 
a szállodáktól is meg lehet vásárolni. 
Felhasználhatók az üdülési csekkek is. 
Dragoş Răducan, a FPTR első alelnöke 
úgy nyilatkozott: a koronavírus-járvány 
leginkább az idegenforgalmi ágazatot 
sújtotta Romániában, ezért kötelessé-
güknek érzik, hogy minden erejükkel 
meghosszabbítsák a nyaralási idényt.
 
Az online térbe költözik az adófi zetés:
egyre többen élnek a lehetőséggel
Egyre népszerűbb az online adófi zetés 
Romániában: mostanáig több mint 
700 ezer személy iratkozott fel a www.
ghiseul.ro online platformra a Romá-
nia Digitalizációjáért Hatóság tájékoz-
tatása szerint. A hétszázezredik fel-
használó egy temesvári magánszemély, 
aki a helyi adóját fi zette be a platform 
révén – közölte a hatóság az Agerpres 
hírügynökséggel. Idén különben több 
mint 207 ezer felhasználó regisztrált 
a webhelyen, ami a legnagyobb szám 
2011, vagyis a szolgáltatás indítása óta. 
A platformon keresztül 2020 januárja 
óta 679 587 kifi zetést bonyolítottak le. 
2019-ben ez a szám még csak 484 824 
volt. A 2020-ban befi zetett összegek 
meghaladták a 317 millió lejt, ez a 
2019-es szám kétszerese. A Románia 
Digitalizációjáért Hatóság szorgalmaz-
za, hogy a Covid–19-járvány terjedésé-
nek megelőzése érdekében az állam-
polgárok online fi zessék be adóikat, 
illetékeiket.
 
Kötelező gépjármű-biztosítás:
már nem kötelező a papír
A kötelező gépjármű-felelősségbiz-
tosítás (RCA) megkötését az eddig 
használt, papíralapú biztosítási 
kötvény mellett annak elektronikus 
változatával is igazolni lehet, miután a 
Pénzügyi Felügyelet (ASF) jóváhagyta a 
gépjármű-biztosításokkal kapcsolatos 
határozat azon cikkelyének módosí-
tását, amely a kötvény meglétének 
igazolásáról rendelkezik. A határozat 
ugyanakkor azt is leszögezi, hogy az il-
letékes hatóságok által végzett ellenőr-
zéskor igazolható a kötelező biztosítás 
megléte a kötvénynyilvántartó adat-
bázisból közvetlen lekérdezéssel nyert 
információ révén is. A módosítások a 
Hivatalos Közlönyben való megjelenés-
től számított három nap után lépnek 
érvénybe.

VIRGIL POPESCU MINISZTER „RELATÍVE DERŰLÁTÓ”, SZERINTE AZ ÉV VÉGÉN JÖN A FELÍVELÉS 

„Megfertőzte” a Covid a gazdaságot

Kincstári optimizmus. Virgil Popescu gazdasági miniszter szerint a világjárvánnyal
karöltve érkező válságot fellendülés követi

Bár a román gazdaság a második ne-
gyedévben 10,5 százalékkal csökkent 
a tavalyi azonos időszakhoz mérten, 
a gazdasági miniszter ennek ellenére 
derűlátó. A tárcavezető azt mondja, 
a gazdaság az év végéig magához tér.

 » KRÓNIKA

A hazai össztermék (GDP) 4,7 száza-
lékára nőtt a román államháztar-
tás hiánya 2020 júliusára az előző 

hónap végén jegyzett 4,17 százalék után – 
derül ki a pénzügyminisztérium által nyil-
vánosságra hozott adatsorokból. Abszolút 
értékben a defi cit elérte a 49,68 milliárd 
lejt (10,26 milliárd euró) – június végén a 
hiány még 45,17 milliárd euró volt. Ehhez 
képest tavaly az első hét hónapban a defi -
cit 18,14 milliárd lej (3,74 milliárd euró) 
volt, amely GDP-arányosan 1,76 százalékos 
hiánynak felelt meg.

Csökkenő bevételek,
növekvő kiadások
A most nyilvánosságra hozott adatok sze-
rint a GDP 2,55 százalékának megfelelő 
összeget, mintegy 27,01 milliárd lejt (5,57 

milliárd euró) költöttek a koronavírus-jár-
vány elleni védekezésre, valamint a gaz-
dasági szférát segítő intézkedésekre. A 
pénzügyi tárca közölte ugyanakkor, hogy a 
járvány miatt elmaradt bevételek és a meg-
növekedett kiadások ellenére 4,61 milliárd 
lejjel többet fordítottak a közberuházások-
ra, mint a tavalyi első hét hónapban.

Az államháztartás bevétele eközben 
175,15 milliárd lej (36,18 milliárd euró) volt, 
ami 2,7 százalékos csökkenés tavalyhoz 
mérten, főleg az áfabevételek maradtak 
el a tavalyitól (mínusz 16,4 százalék), de a 
járványügyi adókedvezmények is csökken-
tették a bevételt. A román gazdaság a má-
sodik negyedévben 10,5 százalékkal csök-

kent a tavalyi azonos időszakhoz mérten, 
ami éreztette hatását a bevételi oldalon. A 
társasági adóból származó bevételek 14,8 
százalékkal estek vissza. 

Az államháztartás kiadásai elérték a 
224,83 milliárd lejt (46,44 milliárd euró), 
ami 13,4 százalékos növekedést jelent a 
tavalyi év azonos időszakához mérten. 
GDP-arányosan a kiadások 2,5 százalék-
ponttal nőttek a tavalyi első hét hónapban 
jegyzett 18,7 százalékról az idei első hét hó-
napban jegyzett 21,3 százalékra.

A miniszter nem csügged
Virgil Popescu gazdasági miniszter azon-
ban azt mondja, az év végéig magához 
tér a gazdaság. A tárcavezető szerda este 
a Digi24 hírtelevízió műsorában arról be-
szélt, hogy vannak a gazdaságnak olyan 
ágazatai, amelyek nagyon jól működ-
nek, teljesítményük meg is haladhatja a 
tavalyit. Példaként a gépkocsigyártást, 
a turizmust és az állami beruházásokat 
említette.

Utóbbiak – mutatott rá a gazdasági 
tárca vezetője – megállás nélkül mű-
ködtek, még a szükségállapot idején is. 
Az autógyártás kapcsán azt mondta, tár-
gyalt az ágazat képviselőivel, akik arról 
számoltak be, hogy a visszaesést követő-
en ma már 120 százalékkal nőtt a meg-
rendeléseik száma, a turizmus kapcsán 
pedig megjegyezte, láthatjuk, hogy a Fe-
kete-tenger romániai partszakasza zsú-
folásig megtelt, mint ahogy a hegyvidéki 
tájakon is tömegeket látni. „Én relatíve 
derűlátó vagyok, Románia gazdasága az 
év végéig magához fog térni” – szögezte 
le Virgil Popescu.

Mint ismeretes, a román kormány az 
idén egész évre 3,8 százalékos gazdasági 
csökkenés mellett 8,6 százalékos állam-
háztartási hiányra számít.
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Csaknem 25 200 Európai Unión kívüli 
országból származó vendégmunkás 

dolgozott hivatalosan Romániában 2020. 
június 30-án, ami 75 százalékkal megha-
ladja az egy évvel korábbi számadatot, 
csaknem háromszorosa a 2018-as és több 
mint négyszerese a 2017-es szintnek – de-
rül ki az Economica.net gazdasági hírpor-
tál elemzéséből, amelyet a bevándorlási 
felügyelőségtől (IGI) kapott adatok alapján 
készítettek.

A legtöbb EU-n kívüli vendégmunkás 
Vietnámból (több mint 7400), Törökor-
szágból és Nepálból (több mint 3000) ér-
kezett. Srí Lanka és India következik több 
mint 2300 személlyel. Kínából eközben 
csaknem 2000, a Moldovai Köztársaságból 

nagyjából 1600, a Fülöp-szigetekről körül-
belül 1000, míg Szerbiából több mint 500 
személy érkezett munkavállalás céljával. 
Korosztályi bontásban: több mint 13 ezren 
közülük 18–34 évesek, míg csaknem 12 ez-
ren képviselik a 35–64 éves korosztályt.

Az EU-n kívüli országból származó ven-
dégmunkásoknak amúgy a döntő többsé-
ge Bukarestben dolgozik, ahol több mint 
7000, munkavállalás céljából érkezett 
külföldit tartanak nyilván. Ilfov megye kö-
vetkezik több mint 3300 személlyel, a har-
madik pedig Konstanca megye nagyjából 
1800 vendégmunkással. Temes megyében 
eközben 1600 körülire, Kolozs megyében 
1100 felettire, míg Brassó megyében 1000 
felettire tehető a számuk. Tulcea megyé-
ben csak 860 vendégmunkást foglalkoz-
tatnak, és Arad, Prahova, illetve Galac me-
gyében is meghaladja a számuk a 600-at.

Arra nem tér ki az Economica.net elem-
zése, hogy milyen ágazatokban dolgoznak 
a leginkább az EU-n kívüli vendégmunká-
sok, de a cikk szerzője is emlékeztet, hogy 
a koronavírus-járvány begyűrűzése előtt 
az építőipari és vendéglátóipari vállalko-
zók munkaerőhiányra panaszkodtak, és 
jelezték, hogy az Unión kívülről hoznak 
munkaerőt.

Arról sincsenek adatok, hogy mennyit 
keresnek az EU-n kívülről érkezettek, mint 
ahogy arról sincs egyelőre hivatalos össze-
sítés, hogy hányan maradtak munka nélkül 
a koronavírus-járvánnyal karöltve érkező 
gazdasági válság miatt. Violeta Alexand-
ru munkaügyi miniszter viszont minap azt 
ígérte, hogy a megyei munkaerő-elhelyező 
ügynökségek segíteni fognak állást találni 
azoknak, akik úgy döntenek, továbbra is 
Romániában szeretnének dolgozni.

Megnégyszereződött a vendégmunkások száma

A járvány okozta válság ellenére kevesebb céget zártak be

Az Országos Cégbíróság (ONRC) adatai szerint az idei év első hét hónapjában 6177 cég 
függesztette fel tevékenységét Romániában. Ez 29,8 százalékkal kevesebb, mint az 
előző év azonos időszakában. A legtöbb cég, szám szerint 641, Bukarestben függesz-
tette fel a tevékenységét (ez 25,64 százalékkal kevesebb az előző év azonos időszaká-
hoz képest), ezt követi Kolozs megye (436 vállalat, –8,21 százalék), Bihar megye (295, 
–33,26 százalék) és Iaşi megye (263, –18,07 százalék). A lista másik végén Ialomiţa 
megye (25, 35,14 százalék), Gorj megye (40, –56,99 százalék) és Giurgiu megye (40, 
–55,06 százalék) áll. A cégbíróság adatai szerint a jelzett időszakban egyetlen megyé-
ben sem nőtt a tevékenységüket felfüggesztett cégek száma tavalyhoz mérten.




