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H I R D E T É S

Lejtmenetben 
a román export

Az idei év első hét hónapjában 
Románia külkereskedelmi 

mérlegének hiánya elérte a 9,990 
milliárd eurót, ami 481,4 millió eu-
róval haladja meg a 2019. január 
1-je és július 31-e között regisztrált 
szintet – közölte az Országos Sta-
tisztikai Intézet (INS). 2020. január 
1-je és július 31-e között az export 
34,135 milliárd eurót tett ki, az im-
port pedig 44,125 milliárd euróra 
rúgott. Az export 16,2 százalékkal 
és az import 12,2 százalékkal csök-
kent. A statisztikai intézet adatai 
szerint 2020 júliusában a kivitel 
5,552 milliárd eurót, a behozatal 
6,875 milliárd eurót tett ki, ami 
1,323 milliárd euró hiányt eredmé-
nyezett. 2019 júliusához képest az 
export 5,1 százalékkal, az import 
9,9 százalékkal csökkent. Idén 
eddig az export és az import szer-
kezetében a  legnagyobb hányadot 
a közlekedési eszközök (az export 
47,1 százaléka, az import 35,8 szá-
zaléka) jelentették. Az EU-n belüli 
kereskedelem értéke a vizsgált idő-
szakban 24,938 milliárd euró volt 
a kivitelnél, és 32,279 milliárd euró 
a behozatalnál, ami a teljes export 
73,1 százalékát és a teljes import 
73,2 százalékát tette ki. Az EU-n 
kívüli kereskedelem értéke 2020 
első hét hónapjában 9,196 milliárd 
euró volt az export és 11,845 milli-
árd euró az import esetében, ami 
az összes export 26,9 százalékát és 
az összes import 26,8 százalékát 
jelenti. (Hírösszefoglaló)

A HÁZTARTÁSOK NAGYON NAGY HÁNYADÁNAK GONDOT JELENT A NAPI KIADÁSOK FEDEZÉSE

Nehezek a romániai mindennapok
Hatalmas a különbség a 
városi és a vidéki lakosság 
között Romániában, ha azt 
vizsgáljuk, hogy mekkora 
összegből tudják fedezni 
folyó kiadásaikat.

 
 » KRÓNIKA

N ehezen vagy nagyon nehe-
zen fedezi a létfenntartás-
hoz szükséges kiadásokat 

a romániai háztartások 34,1 szá-
zaléka, és ha fi gyelembe vesszük 
azokat is, akik úgy látják, vala-
milyen szinten nehézséget okoz 
ez számukra, akkor már 77,2 szá-
zalékra nő azok aránya, akiknek 
anyagi gondjaik vannak.

Minderre az Országos Statiszti-
kai Intézet (INS) által közzétett, A 
romániai lakosság életkörülmé-
nyei című kutatásból derül fény, 
ami a 2019-es viszonyokat veszi 
górcső alá.

Az elemzés szerint minden öt 
romániai háztartásból alig egy 
akad, amely könnyen vagy na-
gyon könnyen kifi zet mindent, 
amire a mindennapokban szük-
ség van.

Főként azok a háztartások 
küzdenek anyagi nehézségek-

kel, amelyeket nő (44,6 százalék) 
vagy 65 évesnél idősebb személy 
(40,3 százalék) vezet, valamint 
azok a családok, amelyekben 
két felnőtt és három vagy annál 
is több gyerek él (50,3 százalék). 
Hasonló helyzetben vannak azok 
a háztartások, amelyekben a 
családfő munkanélküli (69 szá-
zalék), vagy mezőgazdasági tevé-
kenységet folytat (48,3 százalék).

Ötből egy háztartásban gon-
dolják amúgy úgy, hogy havi 
1001 és 2000 lej közötti bevétel-
ből állni lehet a folyó kiadáso-
kat, és a családok több mint egy 

negyedének van szüksége ehhez 
2001 és 3000 lej közötti jövede-
lemre. A megkérdezettek több 
mint fele mondta viszont azt, 
hogy 3000 lejnél többre van ha-
vonta szükségük.

Az elemzés egyik fő követ-
keztetése, hogy nagy az eltérés 
az anyagi szükségletek terén 
városi és vidéki környezetben, 
főként ha a szükséges jövede-
lem összegének két végletét 
nézzük. Vidéken a háztartások 
több mint 5 százaléka tartja azt, 
hogy 1000 lejnél kevesebből 
meg lehet élni, városon viszont 

alig haladja meg az 1 százalé-
kot a hasonlóan gondolkodók 
aránya.

A városi környezetben élők 
több mint 86 százaléka mondja 
azt, hogy 2000 lejnél minden-
képp többre van szükség a ház-
tartások folyó kiadásainak a fe-
dezésére. Ennél kisebb összeget 
nők, 65 évesnél idősebb vagy 
mezőgazdasági tevékenységet 
folytató személyek által vezetett 
háztartásokban jelöltek meg, 
illetve olyan családokban, ame-
lyekben nem kell gyermeket is 
eltartani.

Kell a pénz. A háztartások több mint felében gondolják úgy, hogy 3000 lejnél többre van havonta szükség
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