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H I R D E T É S

NEM FOGJÁK HOSSZÚ TÁVON TOLERÁLNI A NEMZETKÖZI PIACOK A JELENLEGI MAGAS KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNYT

Megállíthatatlanul nő Románia államadóssága
Több mint ezer euróval nő 
Románia egy főre eső állam-
adóssága az idei év végére, 
és meghaladja az 5000 eurót 
– ilyen mértékű növekedést 
az elmúlt öt évben összesen 
mértek. Az Európai Bizottság 
arra fi gyelmeztet, hogy Ro-
mánia lesz az egyetlen uniós 
tagállam, amelyik nem fogja 
tudni kordában tartani az 
államadósságot 2021-ben.

 » B. E.

A z államadósság idén a ha-
zai össztermék (GDP) 46,2 
százalékának megfelelő 

összeggel nő a tavalyi 35,2 szá-
zalékos növekedés után – idézi 
a Profi t.ro gazdasági és pénzügy 
hírportál az Európai Bizottság 
előrejelzését. Bár a 11 százalékos 
emelkedés a 15,7 százalékosra 
becsült EU-átlag alatt marad, a 
román államháztartás satnya ál-
lapota jövőre mutatkozik meg, 
amikor a prognózis szerint fel-
gyorsulhat az állam eladósodá-
sa, amire más tagállamban a je-
lenlegi előjelezések alapján nem 
lesz példa. A legtöbb országban 
ugyanis 2021-ben már csökke-
nésnek indul, stagnál, vagy csak 

enyhe növekedést mutat majd az 
államadósság szintje.

Egy főre számolva idén a román 
államadósság eléri az 5027 eurót, 
tavaly ez a szint még 4023 euró, 
2014-ben pedig 2933 euró volt. Jö-
vőre viszont még a mostaninál is 
meredekebb emelkedésre számít-
hatunk, a brüsszeli elemzés úgy 
számol, hogy a 2021-ben felvett 
hitelekkel az év végére már 6341 
eurónyi államadósság jut minden 
romániai lakosra.

Mint a gazdasági szakportál 
cikke is emlékeztet, a jövőre to-

vább romló helyzet annak tud-
ható be, hogy az elmúlt években 
hatalmon levő kormányok úgy 
növelték a költségvetési kiadáso-
kat, hogy a bevételi oldalon nem 
biztosítottak ehhez fedezetet. Ro-
mánia államháztartási bevételei 
alacsony szinten, nagyjából 32 
százalék körül mozognak, miköz-
ben az EU-átlag 46 százalék.

Közben a bukaresti költségve-
tési tanács éppen a hét elején fi -
gyelmeztette a hatóságokat, hogy 
elengedhetetlen az államháztar-
tás bevételeinek növelése, hogy a 

román gazdaság felkészült legyen 
a jövőbeni válsághelyzetekre; azt 
is megállapította a testület, hogy 
a jelenlegi magas államháztartási 
hiányt a nemzetközi piacok nem 
fogják hosszú távon tolerálni.

A testület kedden tette közzé 
álláspontját az Orban-kormány 
által nemrég elfogadott, idei má-
sodik költségvetés-kiigazításról. 
Míg a kormány az idén 3,8 száza-
lékos gazdasági visszaesés mel-
lett 8,6 százalékos GDP-arányos 
államháztartási hiányra számít, 
a költségvetési tanács becslése 

szerint a román bruttó hazai ter-
mék  4-6 százalékkal fog zsugo-
rodni az idén tavalyhoz képest, 
az államháztartási hiány pedig 
elérheti a GDP 8,6–9,4 százalékát 
is. Megállapították, hogy a nem-
zetközi pénzpiacok sokáig nem 
fognak tűrni ilyen magas defi ci-
tet, hiszen a jövő évben a hiány 
elérheti a GDP 7,5 százalékát még 
akkor is, ha beigazolódik a kor-
mány optimista, 4,9 százalékos 
gazdasági növekedésre vonatko-
zó várakozása. A testület szerint 
konszolidálni kell a költségvetést, 
mert a jelenlegi folyó fi zetési mér-
leg 4,6 százalékos GDP-arányos 
hiánya, valamint a 4 százalék fö-
lötti strukturális államháztartási 
hiány, illetve az állandó jellegű 
kiadások növelésére vonatkozó 
folyamatos politikai nyomás azt 
vetítik előre, hogy hamarosan 
makrogazdasági korrekciót kell 
végrehajtani. Ellenkező esetben 
nem fi nanszírozható a román 
gazdaság a nemzetközi pénzpia-
cokról a jelenlegi feltételek mel-
lett, illetve az ország sem képes 
megőrizni államadósság-besoro-
lását. Megállapították, hogy az el-
múlt időszakban Románia előny-
telenebb feltételek mellett tudta 
fi nanszírozni a gazdaságát a tér-
ség többi országához képest, így 
Csehországhoz, Magyarország-
hoz és Lengyelországhoz képest.

 » KRÓNIKA

Kolozsváron, Brassóban, Nagy-
váradon és Csíkszeredában 

kell a leghosszabb ideig dolgozni, 
ha valaki bankhitel nélkül akar 
lakást vásárolni erdélyi és parti-
umi viszonylatban. A kolozsvári 
átlagbérrel számolva 139 hónapra, 
vagyis több mint 11 évre van szük-
ség egy 60 négyzetméteres kincses 
városi lakás megvásárlásához – 
derül ki a Hotnews.ro hírportálnak 
az Országos Statisztikai Intézet 

(INS) és az Analizeimobiliare.ro 
ingatlanos szakportál által közölt 
adatokra épülő elemzéséből.

A többi romániai megyeszék-
helyen – mint ahogy a lista tizen-
egyedik helyén található Buka-
restben is – kevesebb mint 10 évig 
kell húzni az igát ahhoz, hogy ösz-
szegyűljön egy lakás ára.

A második helyezett a Feke-
te-tenger partján fekvő Kons-
tanca 119 hónappal, a harmadik 
pedig Brassó 116,6 hónappal. A 
dobogóról épp csak lecsúszott 

Nagyvárad a maga 114,72 hónap-
járól, és szorosan a nyomában 
van Csíkszereda 111,18 hónappal. 
Temesváron eközben 106,1 hóna-
pot, Nagybányán 99,95 hónapot, 
Vajdahunyadon 97,83, Gyulafe-
hérváron 91,62 hónapot, Aradon 
83,53 hónapot kell dolgozni, hogy 
meglegyen a lakás ára.

A „legkönnyebben” amúgy a gi-
urgiui, resicabányai és alexandri-
ai lakosok jutnak saját otthonhoz, 
nekik nagyjából öt évig kell a cél 
érdekében dolgozniuk.

Hány év munkája a saját otthon?
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Újabb topban listavezető Kolozsvár. A kincses városban több mint 11 évig kell dolgozni a saját otthonért

Ketyegő bomba. Ekkora költségvetési hiány mellett Románia nem képes megőrizni államadósság-besorolását




